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AKTUALITA

ita telah memasuki tahun 2009 dan menurut perkiraan banyak pengamat
ekonomi merupakan tahun yang sangat sulit. Bahkan Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono sendiri pun mengakui bahwa tahun 2009
merupakan tahun yang paling sulit dan penuh tantangan selama lima
tahun masa kepemimpinannya sebagai Presiden.

• PPI 2009, Ajang Kampanye dan
Promosi Penggunaan Produksi
DN
• Program P3DN, Mengawal
Penggunaan Produksi
Dalam Negeri di Lingkungan
Pemerintah

Disebut tahun tersulit karena pada tahun inilah krisis keuangan di negara-negara
maju mulai menjelma menjadi krisis keuangan global dan lebih jauh lagi menjadi
krisis ekonomi dunia yang sangat parah. Akibatnya perekonomian dunia dibayangbayangi pertumbuhan ekonomi negatif yang tentu akan membuat semua kegiatan
ekonomi di berbagai negara di dunia mengalami kontraksi.
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MADE IN INDONESIA

• Fortuna Shoes
• Stik Polo dan Perlengkapan
Olahraga Berkuda
• Gitar Sukoharjo
• B’Modish Gallery
• Tegep Boots
• Trashion
• Inovasi Kompor Gas
• Lampu LIMAR
• Mesin Pertanian Peraih Upakarti
• Mobil Pedesaan Berbasis IKM
• Karya Seni Liping
• Stoples Stainless Steel

Amerika Serikat yang menjadi pemicu kebangkrutan ekonomi dunia diperkirakan
mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi yang cukup parah dari 4% pada
tahun 2008 menjadi -2% pada tahun 2009. Bank Dunia sendiri memprediksikan
pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2009 akan merosot dari 3,2% pada tahun
2008 menjadi -1% pada tahun 2009. Sementara itu, Organisasi Perdagangan Dunia
(WTO) juga memperkirakan pertumbuhan volume perdagangan dunia yang negatif
dari 2,5% pada tahun 2008 menjadi -5% pada tahun 2009.
Melihat kondisi lingkungan ekonomi global yang kurang kondusif seperti di atas,
sudah sepantasnyalah Indonesia mengambil langkah-langkah untuk memperkuat
diri di pasar dalam negeri. Pemerintah harus mampu membangkitkan kekuatan
pasar domestik sebagai tulang punggung ekonomi nasional dengan cara
meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri dan sebaliknya memperketat
masuknya barang impor dari luar, memberantas penyelundupan dan menindak
tegas praktek unfair trade seperti dumping, subsidi dan lain-lain.
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Berkaitan dengan hal itu, pada edisi pertama tahun 2009 ini dewan redaksi
menerbitkan Edisi Khusus dan menyajikan laporan utama mengenai
penyelenggaraan Pameran Produksi Indonesia (PPI) 2009 dan program P3DN
(Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri) pada rubrik Aktualita.
Kegiatan PPI 2009 sengaja diangkat sebagai laporan utama karena kegiatan PPI
difokuskan menjadi ajang kampanye promosi penggunaan produk dalam negeri
secara besar-besaran dan merupakan tonggak kebangkitan industri dalam negeri.
Sementara itu, laporan mengenai program P3DN mengupas tentang upaya
pemerintah untuk mengamankan pelaksanaan program P3DN di lingkungan
instansi pemerintah.
Selain kedua laporan utama itu, pada edisi Kina kali ini kami juga menyajikan
berbagai tulisan menarik lainnya yang ditata secara apik pada rubrik-rubrik seperti
Made in Indonesia, Teknologi, Lintas Berita, Apa dan Siapa dan Opini. Pada rubrik
Made in Indonesia misalnya ditampilkan tulisan mengenai pemanfaatan teknologi
PLTS yang dikombinasikan dengan lampu LED hemat energi, lampu LIMAR
yang juga menggunakan teknologi lampu LED, pabrik minyak goreng skala mini
berbahan baku kopra, mesin pertanian dan lain-lain. Pada rubrik Teknologi kami
menyajikan laporan tentang teknologi mesin pencacah sampah plastik karya M.
Baedowy dan produk komputer karya anak bangsa Relion.
Semogainformasi yang tersaji dalam majalah Kina Edisi Khusus ini dapat
memberikan informasi yang bermanfaat. Selamat membaca.
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TEKNOLOGI

• Kombinasi PLTS-LED
• Mesin Pencacah Sampah Plastik
• Komputer Lokal Berkualitas
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AKTUALITA

Penyelenggaraan Pameran
Produksi Indonesia (PPI)
merupakan perhelatan rutin
setiap lima tahun sekali
mengenai unjuk kemampuan
industri nasional dalam
memproduksi berbagai
jenis barang maupun dalam
penguasaan teknologi industri.

PPI 200
Tonggak Kebangkitan Industri Dalam Negeri
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AKTUALITA

N

amun untuk penyelenggaraan
PPI tahun 2009 yang merupakan
penyelenggaraan PPI ke-6 kalinya,
terjadi sedikit pergeseran atau
perubahan dalam visi dan misi pameran
sehubungan dengan perubahan kondisi
lingkungan ekonomi global, regional maupun
nasional.
Di tengah badai krisis keuangan global
yang telah menyeret perekonomian nasional
ke dalam situasi krisis ekonomi dewasa ini,
penyelenggaraan PPI 2009 yang berlangsung
mulai tanggal 13 Mei sampai 17 Mei 2009 di
Jakarta International Expo Kemayoran lebih
difokuskan sebagai ajang kampanye untuk
mempromosikan penggunaan produksi dalam
negeri kepada seluruh komponen bangsa
Indonesia, baik di instansi pemerintah, swasta
maupun masyarakat umum, selain itu pameran
ini merupakan tonggak kebangkitan industri
dalam negeri. Produksi Indonesia sendiri adalah
produksi dalam negeri Indonesia, yaitu proses
dan hasil produksi barang dan jasa di Indonesia
yang menggunakan tenaga kerja sebagian besar
atau seluruhnya warga negara Indonesia.
Ketua Panitia Penyelenggara PPI 2009,
Dedi Mulyadi mengatakan terdapat sedikit
pergeseran visi dan misi pada penyelenggaraan
PPI 2009 (dibanding PPI-PPI sebelumnya)
dari yang awalnya hanya sebagai wahana
evaluasi untuk menampilkan kemampuan
produksi dalam negeri, menjadi semacam
gerakan nasional untuk mengkampanyekan
penggunaan produksi dalam negeri secara
besar-besaran.
“Kampanye penggunaan produksi dalam
negeri yang dilakukan secara luas dan besarbesaran melalui PPI 2009 ini tidak hanya
ditujukan untuk lingkungan instansi pemerintah
saja, tetapi juga ditujukan bagi masyarakat
luas dan dunia swasta,” tutur Dedi yang juga
menjabat sebagai Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan Industri (BPPI) Departemen
Perindustrian.
PPI untuk pertama kali diselenggarakan
pada tahun 1985 dengan tujuan awal untuk
memberikan gambaran kepada masyarakat
mengenai kemampuan produksi dari industri
dalam negeri. Kegiatan pameran tersebut
diselenggarakan secara rutin setiap lima
tahun sekali, yaitu tahun 1985, tahun 1990,
dan tahun 1995. Namun pada tahun 2000
pemerintah tidak menyelenggarakan PPI ke-4
mengingat situasi perekonomian nasional
ketika itu yang masih belum pulih dari krisis
ekonomi. Baru pada tahun 2003 pemerintah
kembali menyelenggarakan kegiatan PPI ke-4
dan disusul dengan PPI ke-5 tahun 2006
dengan misi utama meningkatkan apresiasi,
kebanggaan dan kecintaan masyarakat

terhadap produk dalam negeri sekaligus untuk
meningkatkan penggunaan produksi dalam
negeri. Sejak tahun 2003 itu pemerintah
memutuskan untuk menyelenggarakan PPI
setiap tiga tahun sekali.
Dewasa ini di tengah krisis ekonomi global,
permintaan terhadap berbagai produk di pasar
ekspor mengalami penurunan, sementara
pasar domestik sendiri banyak diserbu produkproduk dari luar negeri, baik yang masuk secara
legal maupun ilegal (penyelundupan fisik,
penyelundupan administratif, dumping, subsidi
dan lain-lain). Semua produk dari luar negeri
itu akan mengganggu kelangsungan produksi
nasional serta posisi dan keberadaan produksi
Indonesia di pasar global maupun di pasar dalam
negeri sendiri.
“Karena itu, penyelenggaraan PPI 2009 ini
memiliki momentum yang sangat penting untuk
meningkatkan apresiasi, kebanggaan, kecintaan
dan kepercayaan masyarakat terhadap produk
buatan dalam negeri sehingga diharapkan
masyarakat dengan kesadaran sendiri mau
membeli dan menggunakan produk dalam
negeri,” tegas Dedi.
PPI 2009, kata Dedi, menjadi sarana untuk
mengkampanyekan penggunaan produk dalam
negeri secara besar-besaran. Kampanye ini
ke depannya akan menjadi sebuah gerakan
nasional penggunaan produksi dalam negeri
yang akan dilakukan secara berkelanjutan.
“Bangsa ini memang harus melakukan hal itu
karena dengan cara itulah perekonomian bangsa
Indonesia akan tumbuh kembali dengan baik
sekaligus dapat mencapai kemandirian di bidang
ekonomi,” tutur Dedi.
Dengan melemahnya permintaan di
pasar ekspor, maka pasar domestik kini
Karya Indonesia edisi khusus - 2009
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menjadi pilihan utama sebagai tumpuan
untuk memelihara pertumbuhan industri
nasional. Kebijakan pengembangan industri
pun tetap harus diarahkan pada upaya untuk
meningkatkan daya saing produk dalam negeri.
Sejalan dengan kemajuan teknologi (ICT, Nano
Teknologi, Bioteknologi) dan perkembangan isuisu global (lingkungan, energi, sumber pangan)
maka peranan bidang riset dan pengembangan
teknologi dalam pembangunan industri menjadi
semakin penting dan strategis. Selain itu,
pengalaman krisis ekonomi sebelumnya juga
telah memberikan pelajaran berharga bahwa
inovasi, kreatifitas serta upaya yang fokus pada
kekuatan sumber daya yang dimiliki merupakan
salah satu kiat untuk survive di tengah krisis.
Karenanya, pengembangan industri kreatif
berbasis IT dan budaya menjadi harapan baru
bagi perekonomian nasional.
Dengan demikian, untuk mengembangkan
industri nasional diperlukan dukungan dari
semua pihak terkait. Segenap pemangku
kepentingan (stakeholder) sektor industri
dan masyarakat harus secara bersamasama mendukung pengembangan industri,
setidaknya dalam situasi krisis dewasa ini
mampu memelihara pertumbuhan industri
6

Karya Indonesia edisi khusus - 2009

nasional. Pembangunan industri tidak bisa
hanya didorong oleh satu sektor saja tetapi
harus didorong oleh semua sektor. Dengan
semangat kebersamaan dan didukung oleh
kecintaan serta kebanggaan atas produksi
nasional maka pertumbuhan sektor industri
dapat tetap dipertahankan.
“Pemikiran itulah yang kemudian dituangkan menjadi tema utama bagi penyelenggaraan
PPI 2009, yaitu ‘Bersama Membangun Industri
Dalam Negeri’ dan sub tema ‘Cinta Produk
Dalam Negeri’. Membangun industri untuk
menuju negara industri merupakan cita-cita
bangsa. Tanpa sinergi dan kebersamaan,
mustahil cita-cita besar tersebut dapat dicapai,”
kata Dedi.
Lebih jauh Dedi mengatakan
penyelenggaraan PPI 2009 ditujukan sebagai
wahana peningkatan daya saing industri
nasional, sosialisasi untuk peningkatan apresiasi dan kecintaan terhadap produksi nasional.
Dengan demikian diharapkan semakin tumbuh
dan berkembang keyakinan serta kepercayaan
pemerintah, dunia usaha dan masyarakat
terhadap kemampuan jajaran industri nasional
dalam rangka menunjang upaya menuju
kemandirian di bidang ekonomi.

Penyelenggaraan PPI 2009 dilatarbelakangi
oleh terbitnya Instruksi Presiden Republik
Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 2008
tanggal 9 Agustus 2008 yang pada dasarnya
menginstruksikan kepada Menteri Perindustrian
RI untuk menyelenggarakan Pameran Produksi
Indonesia (PPI) 2009.
Berdasarkan Inpres Nomor 6/2008
itu Menteri Perindustrian selanjutnya
mengkoordinasikan perumusan dan penetapan
kebijakan, pengaturan dan perencanaan
program penyelenggaraan PPI 2009 dengan
dukungan instansi terkait, baik pemerintah
maupun swasta. Menteri Perindustrian juga
mengkoordinasikan materi PPI 2009 dari aspek
sektoral dan/atau regional; menunjuk pihak
ke-3 yang mampu dan berpengalaman sebagai
pelaksana penyelenggaraan PPI 2009 sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
serta melakukan pengawasan dan pengendalian
penyelenggaraan PPI 2009 agar dapat berjalan
sesuai rencana dan sasaran yang ditetapkan.
Selanjutnya, melalui Peraturan Menteri
Perindustrian Nomor 03/M-IND/PER/1/2009
tanggal 12 Januari 2009, Menteri Perindustrian
membentuk Panitia Penyelenggara PPI 2009.
Menurut Dedi, PPI 2009 dibuka secara resmi

AKTUALITA

oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono
pada tanggal 13 Mei 2009. Acara pembukaan
akan berlangsung di Hall D2 dan dihadiri oleh
para tamu undangan yang terdiri dari para
Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, pimpinan
Lembaga Pemerintah Non Departemen
(LPND), para Duta Besar negara-negara
sahabat, para Gubernur/Kepala Daerah, pejabat
tinggi negara, dunia usaha, peserta pameran,
wartawan dan undangan lainnya. Total jumlah
undangan sekitar 2.000 orang. Usai upacara
pembukaan, Presiden RI dan rombongan
berkenan melakukan peninjauan keliling area
pameran.
Logo PPI 2009
Simbol PPI 2009 merupakan logogram yang
telah digunakan sejak tahun 2003. Dengan
pertimbangan tampilan serta makna yang
terkandung dalam penciptaan logo tersebut
masih relevan hingga kini, maka PPI 2006 dan
PPI 2009 tetap mempertahankan logogram
tersebut sebagai simbol dari PPI 2009.
Simbol PPI 2009 merupakan stilasi dari
konfigurasi huruf PPI yang diolah sedemikian
rupa sehingga menampilkan citra identitas
visual yang modern, dinamis, terbuka dan
luwes.Dua garis kurva vertical menggambarkan
sumbu putar dari dua buah elips yang terletak
di bagian atasnya, melambangkan suatu gerak
dinamis yang saling berinteraksi menjadi suatu
sinergi yang mengarah ke suatu sasaran,
sebagai symbol dari komitmen nasional dalam
upaya memberdayakan produksi dalam negeri.
Bola di bagian atas dari logo adalah lambang
dari sebuah tujuan atau sasaran yang jelas dan
harus diraih (simbol era globalisasi) dimana
Indonesia harus membangun rasa percaya diri
untuk berdiri sama tegak, sejajar dan mampu
bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia
dalam era perdagangan bebas.
Sebagai sebuah rangkaian kesatuan yang
utuh, simbol ini melambangkan metafora dari
manusia Indonesia yang produktif, kreatif dan
inovatif. Warna merah, biru dan hijau cerah
mencerminkan semangat dan optimisme.
Warna merah pada bola merupakan aksen
dari seluruh konfigurasi, gradasi warnanya
memberikan efek volume sehingga tidak
terkesan datar/flat.
Kegiatan pokok dari PPI 2009 adalah
pameran dan peragaan yang terdiri dari
pameran tematik (pavilion icon) di Hall D1 dan
pameran serta peragaan produksi Indonesia
yang menempati ruang pamer JIEXPO sesuai
zona/kategori industri yang telah ditetapkan.
Hall A1 dialokasikan untuk zona industri
mebel dan zona industri berbasis agro; Hall
A2 untuk zona berbasis agro dan zona industri
berbasis manufaktur; Hall A3 untuk zona

industri berbasis manufaktur dan zona industri
alat angkut; Hall B1 untuk zona instansi
pemerintah pusat; Hall B2 untuk zona industri
kecil dan menengah; Hall C1 dan 2 untuk zona
potensi daerah, kawasan industri dan UKM;
Hall D1 untuk zona tematik/pavilion icon dan
business lounge D1, zona litbang industri,
zona industri elektronika dan telematika serta
zona industri alat angkut; Hall D2 untuk
acara pembukaan, malam penghargaan dan
jamuan, makan malam bersama dan acara

penutupan; Pre-Function D2 dan Lobby GPN
untuk registration counter; Ruang Semeru dan
Lawu untuk Seminar, Talk Show dan Kontak
Bisnis; serta Open Space untuk aneka Festival
dan Demo.
Zona Pameran Tematik/Icon PPI 2009 di
Hall D1 diantaranya memapar konsep tentang
visi dan misi pembangunan industri Indonesia
menjadi negara industri maju baru di tahun 2020;
industri yang memiliki daya saing berkelanjutan
didukung oleh basis ilmu pengetahuan dan
Karya Indonesia edisi khusus - 2009
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teknologi yang kuat termasuk nano teknologi,
ICT dan bioteknologi; basis industri manufaktur
termasuk jaringan kerjasama antara IKM
dengan industri besar; kekuatan IKM dengan
sumbangan terhadap PDB yang semakin
besar; pengembangan industri daerah berbasis
kompetensi inti daerah dan penyebarannya yang
lebih merata do setiap wilayah.
Pameran Tematik menampilkan tiga pilar
industri masa depan yaitu industri berbasis agro,
industri alat angkut dan industri telematika;
produk unggulan manufaktur berdaya saing tinggi
dan berkelanjutan (didukung sumber daya alam
dan teknologi); jaringan kerjasama yang kuat
antara IKM handal dan bermutu dengan industri
besar; produk-produk IKM berorientasi ekspor
yang memberikan kontribusi yang signifikan
terhadap PDB (kerajinan, fashion dan industri
kreatif lainnya); produk-produk yang menjawab
tantangan global seperti energi, lingkungan dan
ketahanan pangan (biofuel, green products dan
industri pengolahan sumber daya karbohidrat
alternatif; produk unggulan yang mendapatkan
pengakuan atau penghargaan baik nasional
maupun internasional; hasil temuan atau
inovasi teknologi untuk pengembangan industri
dll.
“Juga ditampilkan industri masa lalu
seperti kapal Phinisi yang sampai saat ini
masih digunakan. Keris juga akan ditampilkan
sebagai industri masa lalu yang mengandung
unsur teknologi metalurgi yang unik dan tinggi.
Demikian juga dengan batik ditampilkan sebagai
industri masa lalu yang tetap bertahan sampai
sekarang. Untuk industri yang jangkauannya
ke depan adalah industri agro dan telematika,”
kata Dedi.
8

Karya Indonesia edisi khusus - 2009

P e s a n p o ko k Z o n a Te m a t i k a d a l a h
menampilkan produk unggulan dan kemampuan
puncak industri manufaktur nasional;
menggugah rasa banggsa para pengunjung
dan masyarakat luas terhadap kemampuan
produksi dalam negeri yang bermutu dengan
harga bersaing; menggugah kecintaan
terhadap produk dalam negeri; meningkatkan
penggunaan produk dalam negeri sebagai
wujud kepedulian serta keberpihakan terhadap
pengembangan industri dalam negeri.
Dedi mengatakan untuk menggugah
suasana perasaan kalangan anak muda agar
mereka mencintai produk buatan dalam negeri,
selama PPI 2009 juga akan didengungkan
jingle karya Melly Goeslaw yang pada intinya
berisi ajakan kepada generasi muda agar mau
menggunakan produksi dalam negeri.
Zona Pameran Litbang Industri
menampilkan hasil-hasil riset dari berbagai
lembaga, tidak hanya di lingkungan Depperin
tapi juga dari lingkungan riset lainnya. Pada
zona ini antara lain ditampilkan industri yang
mampu menjawab isu-isu global di masa depan
meliputi aspek energi, pangan dan lingkungan;
hasil riset, pengembangan, temuan dan inovasi
di bidang Nano Teknologi, Bioteknologi, serta
telematika (ICT); litbang pangan, litbang
polymer, litbang bioteknologi, litbang nano
teknologi, litbang lingkungan, litbang energi,
litbang ICT dll.; hasil litbang industri unggulan
dari berbagai instansi pemerintah dan swasta;
dan hasil litbang perguruan tinggi, khususnya di
bidang telematika dan robot.
Zona Industri Elektronika dan Telematika
menampilkan industri elektronika; industri
perangkat keras telekomunikasi, penyiaran

dan pendukungnya, industri komputer dan
peralatannya, industri penunjang industri kreatif
dan industri kreatif tertentu (industri perangkat
lunak dan content multimedia, industri kreatif
teknologi informasi dan komunikasi, animasi,
robot), service provider.
Zona Industri Alat Angkut menampilkan
industri kendaraan bermotor (otomotif, sepeda
motor dan alat berat); industri komponen;
industri perkapalan; industri kerdirgantaraan;
industri perkeretaapian; industri alat berat;
industri kendaraan militer dan persenjataan.
Zona Basis Industri Manufaktur
menampilkan kelompok industri material dasar
(industri besi dan baja, semen, petrokimia,
keramik, kimia lainnya, dan industri pulp dan
kertas); kelompok industri permesinan (industri
mesin listrik dan peralatan listrik serta industri
mesin dan peralatan umum); kelompok industri
padat tenaga kerja (industri tekstil dan produk
tekstil, industri alas kaki).
Zona Industri Berbasis Agro menampilkan
klaster industri kelapa sawit, klaster industri
kakao dan coklat, industri makanan dan
minuman, diversifikasi produk pangan (non
beras, non terigu), industri buah-buahan,
industri jamu dan kosmetik, industri karet dan
barang karet, industri tembakau, industri hasil
perikanan dan laut.
Zona Industri Kecil dan Menengah
menampilkan industri kerajinan dan barang
seni seperti IKM gerabah dan keramik hias,
IKM batu mulia dan perhiasan, potensi daerah
bidang IKMm industri kreatif, IKM komponen
(pemasok industri besar), IKM bahan baku
(bahan penolong produksi), IKM peralatan dan
mesin, IKM makanan dan minuman.
Zona Potensi Daerah dan Kawasan
Industri menampilkan pengembangan industri
berdasarkan kompetensi inti daerah seperti
potensi daerah bidang perdagangan, investasi
dan pariwisata; potensi daerah bidang IKM,
kawasan industri dan infrastruktur industri.
Kegiatan Penunjang
Sejumlah kegiatan penunjang digelar
mulai bulan Januari 2009 hingga berakhirnya
PPI 2009 (seperti Lomba Animasi Film Iklan
Layanan Masyarakat, Film Pendek dan Karya
Tulis Ilmiah tentang Teknologi Tepat Guna).
Beberapa kegiatan penunjang lainnya dilakukan
selama berlangsungnya kegiatan pokok
PPI 2009 antar atanggal 13-17 Mei 2009,
yaitu Seminar dan Talk Show, Kontak Bisnis,
Lomba dan Pemberian Penghargaan, Malam
Penganugerahan Penghargaan, Aneka Festival
dan Demo dan Acara Penutupan.
Kegiatan Seminar dan Talk Show dilakukan
di dalam arena pameran dan dikemas dalam
format yang lebih populer dan menghibur. Tema

AKTUALITA

yang diangkat dalam kegiatan Seminar dan
Talk Show ini adalah peningkatan penggunaan
produksi dalam negeri atau tema-tema yang
aktual dan praktis meliputi bidang ICT, Nano
Teknologi, Industri Agro, Industri Kreatif dan
lain-lain. Para pembicara atau narasumbernya
adalah tokoh-tokoh publik yang populer dan
dapat menyampaikan topiknya secara ringan
dan populer.
Kontak Bisnis merupakan ajang untuk
menjembatani atau memfasilitasi pertemuan
a n t a ra p i h a k i n v e n t o r d e n g a n b u y e rs
dan potential investors. Panitia PPI 2009
menyiapkan waktu dan tempat khusus untuk
mengundang para buyers dan potential
investors mengunjungi pameran untuk
melakukan business matchmaking. Kegiatan
ini akan menjadi ajang mediasi antara para
inventor dengan para buyers dan investors
melalui kerjasama Departemen Perindustrian
dengan kantor Menneg Ristek.
Kegiatan Lomba dan Pemberian
Penghargaan terdiri dari Lomba Inovasi dan
Kreatifitas Teknologi ICT dan Pemberian
Penghargaan dari Menteri Perindustrian.
Lomba Inovasi dan Kreatifitas Teknologi ICT

diikuti oleh para mahasiswa atau peneliti
dari perguruan tinggi atau lembaga-lembaga
riset dan pendidikan lainnya. Lomba tersebut
antara lain lomba menciptakan robot untuk
aplikasi industri, lomba pengembangan
software (IT solution untuk industri), dan
lomba kreatifitas animasi. Sementara itu, untuk
kegiatan Pemberian Pengharagaan, Menteri
Perindustrian akan memberikan penghargaan
kepada tokoh atau lembaga yang mempunyai
prestasi di bidang pengembangan industri
nasional. Penghargaan diberikan untuk rintisan
teknologi di bidang industri.
Malam Penganugerahan Penghargaan
diselenggarakan sebagai upaya untuk
memberikan apresiasi kepada peserta dan
pembeli dalam bentuk jamuan makan malam
bersama guna membangun kerjasama yang
saling menguntungkan dan berkelanjutan. Pada
acara tersebut juga diserahkan penghargaan
kepada para pemenang lomba kreatifitas
ICT dan para peraih penghargaan Rintisan
Teknologi.
Acara Aneka Festival dan Demo
diselenggarakan di Open Space antara Hall A
dan B, sebagai upaya untuk memberikan nuansa

khusus agar PPI 2009 menjadi lebih semarak
dan mencapai sasaran. Acara tersebut antara
lain meliputi festival musik, test drive, aneka
demo dan lain-lain. Aeal open space ini juga
dialokasikan untuk food court dan display aneka
tanaman hias dan lain-lain.
Seluruh rangkaian acara PPI 2009 akan
ditutup pada tanggal 17 Mei 2009. Acara
Penutupan ini akan dilaksanakan di Hall D2
yang sekaligus menjadi acara pemberian
penghargaan kepada para pemenang pemilihan.
“Target yang ingin dicapai dari PPI
2009 sebagai gerakan nasional dalam
mengkampanyekan penggunaan produksi
dalam negeri adalah minimal masyarakat
memiliki keinginan untuk membeli produksi
dalam negeri. Karena tidak ada alternatif lain
untuk keluar dari krisis ekonomi ini selain
dengan memanfaatkan seoptimal mungkin
potensi pasar dalam negeri. Jadi yang terpenting
adalah tumbuhnya hasrat masyarakat untuk
menggunakan produk dalam negeri. Sebagai
gerakan, langkah kampanye ini harus dilakukan
berkesinambungan,” demikian Dedi. ***
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Penyelenggaraan Pameran
Produksi Indonesia (PPI)
merupakan perhelatan rutin
lima tahun sekali sebagai sarana
unjuk kemampuan industri
nasional dalam memproduksi
berbagai jenis barang maupun
dalam penguasaan teknologi
industri.

Program P3DN
Mengawal Penggunaan Produksi Dalam
Negeri di Lingkungan Pemerintah
Kebijakan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN)
sudah didengungkan para pemimpin bangsa ini sejak era tahun 1970an. Bahkan pada era tahun 1980-an pemerintahan Orde Baru telah
menunjuk satu Kementrian yang khusus menangani upaya-upaya
peningkatan penggunaan produksi dalam negeri di lingkungan instansi
pemerintah.

10
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N

amun berbagai upaya tersebut belum
memberikan hasil yang optimal
dalam meningkatkan penggunaan
produksi dalam negeri.
Di era Kabinet Indonesia Bersatu dewasa
ini upaya meningkatkan penggunaan produksi
dalam negeri kembali diperkuat dan dipertegas
menyusul diterbitkannya Instruksi Presiden
Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penggunaan
Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah.
Dirjen Industri Logam Mesin Tekstil dan
Aneka (ILMTA) Departemen Perindustrian,
Ansari Bukhari mengatakan Inpres Nomor
2 Tahun 2009 itu menjadi semacam payung
kebijakan bagi pelaksanaan program P3DN.
Dengan payung kebijakanitu diharapkan
pelaksanaan program P3DN di lingkungan
instansi pemerintah dapat berjalan lebih baik
dan lebih optimal dibandingkan sebelumnya.
Di dalam Inpres Nomor 2 Tahun 2009 terdapat penugasan dari Presiden kepada para
menteri dan pimpinan lembaga pemerintah
lainnya untuk meningkatkan penggunaan
produk dalam negeri. Inpres juga menugaskan
kepada Menteri Perindustrian untuk membentuk
Pokja P3DN dan membuat Petunjuk Pelaksanaan atau Petunjuk Teknis tentang
pelaksanaan P3DN dan menugaskan Menteri
Perdagangan untuk melakukan sosialisasi dan

promosi P3DN.
Menurut Ansari, berdasarkan penugasan
tersebut Departemen Perindustrian telah
menyiapkan dua Peraturan Menteri
Perindustrian (Permenperin) dan satu
Peraturan Sekretaris Jenderal Departemen
Perindustrian. Dua Permenperin itu adalah satu
Permenperin tentang Petunjuk Pelaksanaan/
Petunjuk Teknis P3DN, dan satu Permenperin
lagi tentang Kelompok Kerja (Pokja) Tim P3DN
yang beranggotakan wakil-wakil dari berbagai
instansi pemerintah. Sementara itu, Peraturan
Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian
mengatur tentang daftar inventarisasi barang
dan jasa untuk pelaksanaan program P3DN.
Permenperin tentang juklak/juknis P3DN
berisi tentang kewajiban masing-masing
instansi dalam menggunakan produk dalam
negeri. Dalam juklak/juknis tersebut juga
terdapat daftar barang/jasa yang sudah
diproduksi di dalam negeri yang dikelompokkan
ke dalam 21 kelompok barang/jasa dan terdiri
dari 470 jenis barang.
Di dalam juklak/juknis P3DN terdapat
ketentuan mengenai bagaimana menghitung
Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN),
ketentuan mengenai preferensi harga dan
pedoman tentang pembentukan Tim P3DN di
masing-masing instansi, yang diadopsi dari
Permenperin sebelumnya, yaitu Permenperin

No. 11 Tahun 2006.
“Peraturan Menteri Perindustrian tentang
Pokja juga sudah difinalisasi. Draft peraturan
sudah dikirim ke semua instansi pemerintah
lainnya. Instansi-instansi pemerintah itu
diminta untuk menempatkan wakil-wakil
mereka di dalam Pokja. Jadi, dalam waktu
dekat ini susunan Pokja itu akan segera menjadi
lengkap,” kata Ansari yang mendapat tugas
sebagai Ketua Kelompok Kerja (Pokja) P3DN.
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Berdasarkan draft Permenperin tentang
Pokja itu, kata Ansari, Pokja nantinya terdiri
dari tiga kelompok, yaitu kelompok kebijakan,
kelompok sosialisasi dan promosi, serta
kelompok evaluasi dan monitoring.
Sementara itu, Peraturan Sekretaris Jenderal
Departemen Perindustrian pada intinya berisi
tentang inventarisasi secara detil mengenai
barang/jasa produksi dalam negeri yang
dikelompokkan ke dalam 470 jenis barang itu,
perusahaan yang memproduksinya, spesifikasi
mutu barang/jasa, standar yang dimiliki oleh
masing-masing barang/jasa dan Tingkat
Komponen Dalam Negeri (TKDN)-nya.
Ketentuan mengenai detil inventarisasi
barang/jasa produksi dalam negeri berikut
perusahaan yang memproduksi, spesifikasi
mutu, satndar produk dan TKDN ini ditetapkan
melalui Peraturan Sekretaris Jenderal
Departemen Perindustrian (tidak dengan
Peraturan Menteri Perindustrian) dengan
pertimbangan dari aspek fleksibilitas dan teknis
mengingat Peraturan Sekretaris Jenderal akan
terus diperbaiki dari waktu ke waktu untuk diup-date.
“ S e m u a d ra ft a t a u
rancangan dua
Peraturan

12
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Menteri Perindustrian dan Peraturan Sekretaris
Jenderal Departemen Perindustrian sudah
hampir final dan kami mentargetkan pada waktu
penyelenggaraan Pameran Produksi Indonesia
(PPI) tahun 2009 semua peraturan yang terkait
dengan pelaksanaan program P3DN itu sudah
bisa diterbitkan. Bahkan kami merencanakan
untuk menerbitkan semacam company profile
untuk kegiatan P3DN tersebut,” kata Ansari.
Mengenai sanksi kepada instansi
pemerintah yang tidak melaksanakan program
P3DN, Ansari mengatakan di dalam Pokja
P3DN terdapat tim evaluasi dan monitoring
yang diketuai oleh wakil dari Badan Pemeriksa
Keuangan dan Pembangunan (BPKP). “Jadi,
dalam pelaksanaannya nanti BPKP-lah yang
akan menilai ada tidaknya pelanggaran dalam
proses pengadaan barang/jasa pemerintah.
Kalau terbukti ada pelanggaran maka pihak
yang bertanggung jawab akan mendapatkan
sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundanngundangan yang
berlaku.”

Dengan terbitnya berbagai peraturan dan
kebijakan yang dipayungi oleh Inpres Nomor
2 Tahun 2009 itu, tambah Ansari, maka
diharapkan pelaksanaan program P3DN akan
menjadi lebih sukses dan lebih optimal. Dengan
demikian, diharapkan penggunaan produksi
dalam negeri di lingkungan instansi pemerintah
bisa berjalan lebih baik lagi sehingga industri
nasional pun bisa memanfaatkan ceruk pasar
domestik ini dengan lebih baik.
Menurut Ansari, krisis ekonomi yang terjadi
dewasa ini menjadi momentum yang sangat baik
untuk meningkatkan upaya-upaya penggunaan
produk dalam negeri. Dorongan dan semangat
untuk meningkatkan pelaksanaan program
P3DN pun menjadi semakin kuat sebagai upaya
untuk keluar dari krisis ekonomi.
Banyak pimpinan instansi pemerintah yang
telah mengeluarkan edaran kepada seluruh
pejabat dan staf di lingkungan instansinya agar
menggunakan produk dalam negeri. Belum lama
ini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara,
Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertanian dan
lain-lain telah mengeluarkan edaran, sesuai
dengan kewenangan yang dimiliki, untuk
meningkatkan penggunaan produk
dalam negeri di lingkungan

AKTUALITA

instansinya.
Pelaksanaan program P3DN juga
mendapatkan dukungan dari berbagai kebijakan
pengendalian impor yang telah dikeluarkan
pemerintah, seperti Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/12/2008
tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu
sebagaimana telah direvisi dengan Permendag
Nomor 60/M-DAG/PER/12/2008. Permendag
tersebut mengatur tentang kegiatan impor atas
lima jenis produk, yaitu tekstil, mainan anak,
elektronika, sepatu serta produk makanan
dan minuman yang hanya boleh dilakukan
melalui lima pelabuhan laut (Tanjung Priok
Jakarta, Tanjung Perak Surabaya, Tanjung Mas
Semarang, Belawan Medan dan Soekarno
Hatta Makassar) dan seluruh pelabuhan udara
internasional yang ada di tanah air.
Demikian juga dengan Permendag Nomor
08/M-DAG/PER/2/2009 tentang Ketentuan
Impor Besi atau Baja yang mengatur tata
niaga impor besi/baja dengan mengahruskan
importir besi/baja mendapatkan pengakuan
(teregistrasi) sebagai Importir Produsen (IP)
dan Importir Terdaftar (IT) serta semua kegiatan
impor harus diverifikasi terlebih dahulu oleh
surveyor independen.

“Semua kebijakan di bidang perdagangan itu
memberikan dukungan kepada produksi dalam
negeri, karena kebijakan itu menjadi semacam
barrier yang dapat mencegah aksi spekulasi oleh
kalangan importir yang ingin memanfaatkan

pasar domestik untuk kepentingan sesaat.
Sebab, selama ini aksi spekulasi impor itulah
yang menjadi salah satu penyebab terjadinya
penurunan utilisasi industri di tanah air,” tegas
Ansari.***
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Made in Indonesia

Fortuna
Shoes
Menjelajah Dunia
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K

alau kita berpergian ke Eropa melalui bandar udara
internasional Schipol di Amsterdam, Belanda maka
dengan cepat dan mudah kita aka segera menemukan
sebuah billboard iklan sepatu kulit berkualitas buatan
indonesia. sepatu dengan merek asli Belanda itu (tidak perlu
disebutkan mereknya) bukanlah sepatu kulit made in Belanda,
melainkan sepatu kulit asli buatan indonesia, tepatnya buatan
pabrik sepatu di kota Kembang-Bandung, yaitu CV Fortuna
Shoes.
Sepatu kulit Fortuna Shoes saat ini sudah begitu dikenal oleh
kalangan konsumen di negeri Belanda, namun bagi masyarakat
indonesia sendiri relatif tidak banyak dikenal. Hal ini karena
seluruh produksinya di ekspor 100% ke berbagai negara dan salah
satunya ke negeri Belanda.

Made in Indonesia

Tidak banyak masyarakat indonesia yang
tahu kalau sepatu kulit buatan Bandung itu
banyak diminati konsumen mancanegara,
khususnya di negara-negara Eropa dan Amerika
Serikat.
mengapa demikian? salah satu jawabannya
adalah karena produk sepatu itu di ekspor ke
berbagai negara di dunia tanpa menggunakan
merek Fortuna Shoes itu sendiri. Para importir
sepatu dari mancanegara itulah yang kemudian
menempelkan merek milik mereka, sehingga di
pasaran yang dikenal adalah sebagai produk
buatan negara mereka sendiri.
Pemilik CV Fortuna Shoes, Dede Chandra
mengatakan industri sepatu kulit hand made
ini sudah berdiri di kota Bandung sejak jaman
penjajahan Belanda, pada tahun 1937. Orang
tua Dedelah yang memulai usaha industri
sepatu kulit itu secara kecil-kecilan di rumahnya
yang terletak di Jl. Sriwijaya, Bandung. Seluruh
pengerjaan pembuatan sepatu dilakukan secara
manual dengan tangan dan orang tua Dede
memfokuskan diri untuk membuat sepatu kulit
untuk stelan jas yang dikenal dengan istilah
dress shoes.
karena pengerjaan pembuatan sepatunya
dilakukan dengan sangat teliti dan rapi maka
banyak orang bule Belanda waktu itu tertarik
untuk memakai sepatu buatannya. Dalam kurun
waktu yang tidak begitu lama pesanan dress
shoes dari kalangan bule pun terus mengalir.
Mengingat banyaknya orang Belanda yang
memakai sepatu kulit buatan Fortuna Shoes
ketika itu, maka banyak masyarakat di kota
Bandung yang memberikan julukan “Sepatu
Kolonial” dan julukan itu terus melekat hingga
Indonesia mencapai kemerdekaan pada tahun
1945.
Dede sendiri sejak kecil telah mengenal cara

membuat sepatu dengan standar kualitas yang
tinggi karena orang tuanya selalu mengajari
tentang cara pembuatan sepatu kulit yang baik
secara langsung di pabrik sepatu yang sekaligus
menjadi rumah bagi keluarganya.
Dede sendiri mulai mengambil alih
pengelolaan industri sepatu CV Fortuna Shoes
dari orang tuanya sejak tahun 1972. kini seluruh
produksi sepatu kulitnya di ekspor secara rutin ke
Jerman, Prancis, Belanda, Jepang dan Amerika
Serikat.
Dengan menerapkan pola produksi semi
masinal yang mengkombinasikan antara cara
pengerjaan secara hand made dan mesin semi
otomatis, Fortuna Shoes mampu memproduksi
sepatu kulit berkualitas tinggi yang memenuhi
permintaan pasar ekspor dengan persyaratan
yang ketat.
Fortuna Shoes memperkerjakan sebanyak
400 karyawan dan mampu memproduksi sepatu
kulit sebanyak 200 pasang setiap harinya. Selain
itu, juga menampung 100 orang dari berbagai

daerah yang ingin belajar dan menekuni usaha
pembuatan sepatu kulit.
Dengan standar pengerjaan yang ketat
ditunjang dengan penggunaan bahan baku
kulit pilihan, sepatu buatan Fortuna mampu
menempati segmen pasar kelas tinggi.
“Dipasar ritel mancanegara satu pasang
sepatu kulit buatan Fortuna Shoes dijual dengan
harga yang relatif tinggi. Sepatu kulit yang telah
diberi merek oleh pihak importirnya di Jepang,
dijual 31.500 yen, sedangkan di pasar ritel
Jerman dijual dengan harga 363 Euro,” kata
Dede.
Setiap tahunnya dia mempu mengekspor
rata-rata sekitar 50.000 pasang sepatu kulit ke
berbagai negara. Dari jumlah itu sekitar 30.000
pasang diantaranya di ekspor dalam keadaan
tanpa merek dan 20.000 pasang lainnya di
ekspor dengan menggunakan merek Fortuna
Shoes.

informasi »
CV Fortuna Shoes
Jl.Soekarno Hatta No. 495 Bandung 40265, Jawa Barat,
Telp. (62-22) 7312050
fax. (62-22) 7312082
email: fortuna@bdg.centrin.net.id
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Made in Indonesia

Stik
Polo
Buatan Indonesia

Olah raga berkuda seperti pacuan kuda dan
polo termasuk olah raga langka dan tidak begitu
populer bagi sebagian anggota masyarakat di
tanah air. Hanya orang-orang tertentu yang
memang hobi melakukan olah raga berkuda
dengan ditunjang oleh kemampuan ekonomi
yang memadailah yang biasanya dapat menekuni
kegiatan olah raga berkuda ini. Sebaliknya, bagi
sebagian besar masyarakat Indonesia, olah raga
berkuda masih dianggap sebagai olah raga
mahal.
Namun lain halnya di sejumlah negara di
berbagai belahan dunia, olah raga berkuda
merupakan salah satu olah raga yang populer
bagi masyarakatnya.
Walaupun di negeri sendiri tidak begitu
dikenal oleh masyarakatnya, namun olah
raga berkuda ini tetap menjanjikan potensi
bisnis yang cukup besar apabila digeluti oleh
pengusaha yang memiliki naluri bisnis tajam dan
kreatif. Peluang bisnis itulah yang kini digarap S.
Yugo Darsono, seorang pengusaha muda yang
selama ini memiliki hobi olahraga berkuda. Yoga
yang sejak kecil sudah menyukai olahraga ini,
kemudian menyukai olahraga polo dan berlanjut
dengan menggeluti usaha produksi peralatan
dan perlengkapan olahraga berkuda sejak tahun
2007 lalu.
Berawal dari hobinya itulah melalui
perusahaannya bernama PT Karya Caraka
Bahureksa kemudian memproduksi berbagai
peralatan dan perlengkapan olahraga berkuda
seperti stik polo atau polo mallet, helm untuk joki
16
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Karya
Karya
Indonesia
Indonesiaedisi
edisi
khusus
khusus
- 2009
- 2009

Made in Indonesia

kuda pacuan dan helm untuk pemain polo.
Kini
ia mengukuhkan diri sebagai
perusahaan Indonesia pertama dan satusatunya yang memproduksi dan mengekspor
stik polo, helm joki olaharaga berkuda dan
helm untuk pemain olahraga polo. Hal ini cukup
unik mengingat olahraga berkuda sendiri tidak
begitu populer di Indonesia, lebih-lebih olahraga
polo yang dapat dikatakan sangat asing bagi
masyarakat di tanah air.
Kendati demikian, asingnya masyarakat di
tanah air terhadap olahraga ini tidak menjadi
halangan baginya untuk menggeluti usaha
produksi peralatan olahraga tersebut. Bahkan,
Yugo sama sekali tidak memiliki pesaing di
dalam negeri. Persaingan di pasar produk
peralatan dan perlengkapan olahraga berkuda
itu justru muncul dari perusahaan-perusahaan
di luar negeri yang sudah sejak lama menggeluti
usaha itu.
Produk-produknya diekspor ke berbagai
negara disamping untuk memenuhi kebutuhan
para pengguna dan peminat di dalam negeri
sendiri. Produk stik polo buatannya sudah
diekspor ke berbagai negara seperti Australia,
Argentina, India, Selandia Baru, Australia,
Inggris, Amerika Serikat, Persatuan Emirat Arab,
Singapura, Malaysia dan Pakistan. Produk stik
polo umumnya diekspor dengan menggunakan
merek ‘Bahureksa’ yang merupakan merek
sendiri, yang diambil dari bahasa asli Indonesia
sebagai bagian dari upaya perusahaan untuk
memperkenalkan Indonesia kepada dunia
khususnya kalangan pecinta olahraga berkuda.
Cara ini ditempuh karena mempromosikan
Indonesia melalui olahraga berkuda tidak dapat
berjalan sukses mengingat prestasi para atlet
olahraga berkuda Indonesia selama ini belum
begitu menonjol di tingkat dunia.
Sementara untuk pasar dalam negeri belum
banyak pemain polo yang menggunakan stik

polo buatannya, dan lebih banyak menggunakan
stik polo buatan luar negeri yang sudah memiliki
merek terkenal.
“Sebaliknya, untuk produk helm joki olahraga
berkuda dan helm pemain polo selain sudah
diekspor ke Malaysia dan Australia juga sudah
digunakan oleh para atlet olahraga berkuda
di dalam negeri. Padahal sebelumnya para
pemain olahraga ini umumnya lebih senang
menggunakan helm Wembley buatan Inggris
atau helm LAS buatan Argentina yang sudah
terkenal di dunia,” kata Yugo.
Penerimaan pasar di mancanegara terhadap
produk stik polo maupun helm olahraga
berkuda buatan PT Karya Caraka Bahureksa
menunjukkan bahwa para pelaku atau pecinta
olahraga berkuda di dunia sudah mengakui
kualitas produk-produk buatan Indonesia.
Stik polo sendiri terdiri dari tiga bagian
utama, yaitu handel yang terbuat dari karet
(rubber grip), tangkai atau batang yang terbuat
dari batang rotan, dan bagian kepala yang
terbuat dari kayu jenis tertentu. Komponen
untuk pembuatan handel, yaitu rubber grip
biasanya masih harus diimpor dari luar negeri
(Argentina), demikian juga dengan bagian
kepala yang biasanya terbuat dari kayu tipa
yang biasa diimpor juga dari Argentina. Namun
demikian, untuk pembuatan kepala stik polo
ini Yugo mencoba memperkenalkan jenis kayu
yang berbeda dari yang selama ini dipakai, yaitu
kayu lamtoro yang merupakan jenis kayu yang
cukup banyak terdapat di Indonesia. Hasilnya,
kini banyak pemain olahraga polo yang sudah
mulai memakai stik polo yang bagian kepalanya
terbuat dari kayu lamtoro.
Sementara itu, bahan baku untuk pembuatan
tangkai stik polo terbuat dari batang rotan yang
sumbernya banyak terdapat di Indonesia. Batang
rotan untuk pembuatan stik polo adalah batang
rotan dengan spesifikasi yang sangat khusus.
Batang rotan yang diambil dari hutan
biasanya disortir terlebih dahulu di tempat
penampungan oleh pedagang pengumpul
sebelum kemudian dikirim ke Jakarta. Setibanya
di Jakarta, batang rotan itu disortir kembali.
Batang-batang rotan kemudian diluruskan
dan dinilai kestabilan, kelenturan dan
keseimbangannya. Selanjutnya dipotong sesuai
dengan ukuran standard yang ditetapkan.
Ada tiga jenis stik polo yang biasa digunakan
para pemain polo. Pertama, stik polo standard
dengan ukuran panjang mulai 50 sampai 54
inchi. Kedua, stik polo untuk professional dengan
ukuran 50-54 inchi tetapi biasanya terdiri dari
6-7 ruas batang rotan. Ketiga, stik polo ukuran
mini dengan panjang mulai dari 16 inchi sampai
30 inchi. Stik polo mini ini biasanya digunakan
oleh anak-anak atau orang dewasa pemula
untuk latihan.

Penjualan stik polo dilakukan berdasarkan
pesanan dari klub atau reseller di luar negeri atau
kalangan pemain atau pelaku/pecinta olahraga
polo sendiri. Klub atau reseller memesan stik
semi finish (stik tanpa kepala) tanpa merek
Bahureksa. Sebab, para reseller itulah yang
kemudian membubuhkan merek mereka sendiri
pada produk akhirnya yang dijual secara ritel.
Pada tahun 2007 Yugo mampu memasok 60
stik polo kepada masing-masing reseller di luar
negeri setiap bulannya. Namun sayangnya sejak
kuartal ketiga tahun 2008 pesanan itu mulai
menurun menyusul terjadinya krisis keuangan
yang parah di negara-negara tujuan ekspor.
Walaupun demikian, para pemesan perorangan
(umumnya pemain/atlet polo) masih suka
memesan pembuatan stik polo dengan volume
2-3 stik per orang per bulan.
Untuk produk helm, Yugo yang dibantu oleh
lima orang karyawan mampu memproduksi
helm untuk olahraga berkuda sebanyak 2 unit
setiap harinya. Produk helm dibuat dari bahan
fiber glass. Untuk olahraga berkuda, bahan
utama fiber glass yang dicetak kemudian
dibungkus dengan kain beludru atau kain swet,
sedangkan untuk helm polo biasanya fiber glas
yang kemudian dibungkus dengan kain twil
atau kulit (kebanyakan dibungkus dengan kulit
hewan). Seluruh bahan baku dapat dengan
mudah diperoleh di pasar domestik.

informasi
informasi» >
PT Karya Caraka Bahureksa
Jl. Lebak Bulus III No. 06, Cilandak Barat, Jakarta Selatan
12430, Telp. +6221-68981532, Fax. +6221-72797440
e-mail: info@bahureksa.co.id
website: www.bahureksa.co.id.
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Gitar
Sukoharjo
Merambah Pasar Nasional

G

itar merupakan salah satu alat musik
yang paling populer di kalangan
masyarakat dewasa ini. Walaupun
gitar sejatinya bukan merupakan
alat musik asli Indonesia, namun karena cara
memainkannya relatif mudah dan menghasilkan
suara merdu dengan harga yang relatif murah,
maka alat musik yang satu ini mampu merebut
hati sebagian besar penggemar dan pecinta
musik di tanah air. Namun tidak jelas kapan alat
musik esotik ini pertama kali masuk ke wilayah
nusantara. karena sejauh ini tidak ditemukan
catatan sejarah mengenai hal itu. Diperkirakan
kaum penjajah dari baratlah yang pertama
kali memperkenalkan alat musik gitar kepada

18
18

Karya
Karya
Indonesia
Indonesiaedisi
edisi
khusus
khusus
- 2009
- 2009

penduduk pribumi di kepulauan Nusantara ini.
Di era modern ini, alat musik gitar seakan
sudah tidak dapat dipisahkan lagi dari kehidupan
masyarakat sehari-hari. Meskipun tidak bisa
memainkan gitar, namun mereka tetap dapat
menikmati alunan suara musiknya melalui
berbagai media seperti radio, kaset, CD, dan
media sejenisnya.
Industri alat musik gitar sendiri di tanha air
kini sudah cukup berkembang. Banyak diantara
industri pembuatan gitar justru tumbuh di
daerah karena kedekatan dengan sumber bahan
baku kayu yang sampai saat ini masih menjadi
bahan baku utama pembuatan gitar. Walaupun
produk gitarnya sudah dipasarkan ke berbagai

daerah di tanah air, namun banyak diantara
industri gitar di daerah yang masih merupakan
industri rumahan (home industri). Salah
satunya adalah industri gitar yang dikelola Agus
Hariyanto dan Tri Lestari di Bregan, Kabupaten
Sukoharjo Jawa Tengah.
Agus bersama Tri telah memulai usaha gitar
itu sejak tahun 2003. Pada awalnya hanya
mencoba membuat gitar dengan meniru model
yang sudah di kenal di masyarakat. Kemudian
mulai mencoba membuat gitar dengan
menggunakan merek sendiri, yaitu merek
Classic, dan setelah dikenal merek classic mulai
merambah pasaran alat musik diberbagai kota
di tanah air. Jenis gitar yang dibuat pun cukup
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bervariasi seperti gitar akustik, gitar elektrik
dan jenis gitar lainnya.
Mengingat cara pembuatan gitar yang
dilakoni Agus masih cukup tradisional dan
manual, maka volume produksinya berfluktuasi
setiap minggunya. Kalau kondisi cuaca sedang
cerah maka Agus yang dibantu oleh empat
orang karyawan itu mampu memproduksi
gitar antara 36 sampai 48 unit dan 120 unit
okulele setiap minggunya. Namun kalau
kondisin cuaca sedang banyak turun hujan,
maka volume produksinya hanya sekitar 24 unit
gitar per minggu. Fluktuasi volume produksi ini
terjadi karena dalam proses pembuatannya,
khususnya untuk pengeringan produk, masih
mengandalkan cahaya matahari. Untuk gitar
elektrik dengan kualitas bagu, biasanya dapat
memproduksi 2-3 unit setiap minggunya.
Bahan baku yang digunakan untuk membuat gitar terdiri dari kayu solid, tripleks, senar
dreyer (pengait senar) dan bahan penolong
seperti lem, cat, pernis, melamik. Beberapa jenis
kayu yang biasa dipakai untuk pembuatan gitar
di antaranya kayui mahoni, sonokeling atau
kayu maple. Jenis kayu yang terakhir ini adalah
kayu impor yang memang tidak tumbuh di
indonesia. Namun demikian semua bahan
tersebut dapat dengan mudah diperoleh

dari para pemasok di sekitar
Sukoharjo.
Penggunaan jenis kayu tersebut
tergantung pada pesanan pembeli.
Biasanya pembeli yang memesan
pembuatan gitar dari kayu maple harus siap
membayar dengan harga yang lebih mahal.
Sebab, bahan baku berupa kayu meple sendiri
harganya lebih mahal dari jenis kayu lainnya,
namun kekuatan lebih baik dan penampilannya
lebih indah dan unik untuk menyiasati
kelangkaan dan mahalnya harga bahan baku
kayu, Agus sering kali memanfaatkan kayu
linbah dari industri pengolahan kayu yang masih
bisa untuk pembuatan konsep gitar.
Berbagai produk gitar buatannya secara
rutin dikirim keberbagai kota di tanah air seperti
ke Surabaya, Malang, Lamongan, Jakarta,
Karawang, Bogor, Solo, dan Yogyakarta.
Penjualan biasanya dilakukan atas pesanan
pembeli atau melalui jaringan toko olahraga dan
alat musik diberbagai kota tersebut.Penjualan
biasanya dilakukan atas pesanan pembeli atau
melalui jaringan toko olah raga dan alat musik
di berbagai kota tersebut.
Agus menjual gitarnya dengan harga yang
bervariasi tergantung jenis dan kualitas gitarnya.
Untuk gitar akustik, Agus menjualnya dengan
kisaran harga antara Rp 200.000 sampai Rp
1 juta per unit. Sementara untuk gitar elektrik
harganya dipatok antara Rp 750.000 sampai Rp
2,5 juta per unit.
Dia mengaku dalam mengembangkan
usahanya, seringkali terbentur kemampuan
modal kerja yang masih terbatas serta belum
dimilikinya merek gitar yang sudah dikenal luas
di masyarakat. Kendala modal umumnya lebih
dominan karena pembayaran dari jaringan toko
olah raga dan alat musik biasanya dilakukan
dengan sistem konsinyasi. Padahal penjualan
melalui jaringan toko olah raga dan alat musik
biasanya mencapai 80% dari total penjualan
dan hanya 20% saja penjualan yang dilakukan
berdasarkan pesanan.

informasi
informasi» >
AGUS HARIYANTO/TRI LESTARI
Dukuh Bregan, RT. 04/03, Kelurahan Ngrombo, Kecamatan
Baki, Kabupaten Sukoharjo,
HP: 081567904284; 0271-5823727
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B’Modish Gallery

Kombinasi Batik
dengan Bordir
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P

enggunaan kain batik di kalangan
masyarakat di tanah air saat ini menjadi
semakin trendi. Karena hampir setiap
acara resmi maupun tidak resmi
pakaian batik selalu menjadi pilihan masyarakat
untuk dikenakan. Tidak mengherankan apabila
bisnis kain batik kini mengalami masa-masa
booming. Bahkan, beberapa daerah sentra
produksi kain batik yang sempat mengalami
kelesuan dan kevakuman, kini mulai menggeliat
kembali karena banyaknya pesanan yang
datang dari kalangan pembeli.
Tampaknya kebangkitan kain batik itu juga
turut mengimbas industri kerajinan kain bordir.
Sejumlah pengusaha industri kerajinan batik
atau pengusaha yang selama ini menggeluti kain
bordir mulai mengkombinasikan keindahan kain
batik dengan kain bordir, dan hasilnya ternyata
memang tidak mengecewakan. Kombinasi yang
dilakukan menghasilkan paduan keindahan
yang sangat luar biasa, keindahan seni batik
menjadi semakin kuat, begitu juga dengan seni
bordir tampak menjadi semakin indah, karena
kombinasi itu menghasilkan suatu sinergi yang
saling memperkuat.
Keunggulan dari sinergi itulah yang menjadi
perhatian Wiwik Maskat, seorang desainer
mode. Dialah yang memelopori pembuatan
desain pakaian yang memadukan kain batik
dan kain bordir.
Wiwik terkadang juga mendesain motif
batik sendiri dengan memilih pewarnaan
sederhana. Untuk bahan kain batik, kebanyakan
mengambil dari Pamekasan Madura, sedangkan
untuk kain tenunnya mengambil kain tenun
sutera dari Makassar dan Troso (Jepara).
Ciri khas pakaian kombinasi batik dan bordir
hasil desainnya adalah kain batik bawahan

tanpa jahitan (sebisa mungkin menghindari
jahitan). Kelebihan dari model desain tanpa
jahitan itu adalah bisa diperkecil atau diperbesar ketika dipakai. Dilihat dari sudut pandang
ekonomi, model pakaian seperti itu jauh lebih
ekonomis ketimbang model pakaian jahitan.
Wiwik mulai terjun dalam dunia desain
pakaian batik dan bordir tahun 2007 dengan
mendirikan B’ Modish Gallery di Jakarta.
Selama ini B’ Modish Gallery sudah memiliki
pelanggan tetap dari Malaysia, Singapura, dan
Brunei yang selalu membeli pakaian kombinasi
batik dan kain tenun bordir secara rutin.
Untuk memperluas penjualan asia
sering mengikuti pameran kain seperti di
Malaysia, Singapura, Brunei dan Vietnam. Dia
mengikutsertakan hasil rancangannya dalam

berbagai event peragaan busana (fashion show)
di dalam dan luar negeri.

informasi »
B’Modish Gallery
Villa Bintaro Asri Kav. 8 Jl. WR. Supratman 100 Bintaro,
Jakarta – Indonesia.
Telp. 62-21-73884721; 0817-880708.
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Tegep Boots

Fokus Memproduksi

Sepatu
Boots

Terdorong Apresiasi Konsumen

22

Karya Indonesia edisi khusus - 2009

T

idak salah kalau pemilik perusahaan
pembuat sepatu asal kota Kembang,
Bandung yang satu ini memberikan label
merek produk sepatunya ‘Tegep Boots’.
Karena sepatu yang terbuat dari bahan utama
kulit hewan ini memang memiliki penampilan
indah dan enak dipandang mata, serta dapat
memberikan kesan yang kokoh dan kuat kepada
setiap orang yang memakainya. Itulah kurang
lebih arti dari kata dalam bahasa Sunda ‘Tegep’
yang kini menjadi label atau merek dari produk
sepatu tersebut.
‘Tegep’ juga tidak jauh-jauh dari nama
pemilik usaha yang memproduksi sepatu lars
panjang itu sendiri, yaitu Tegep Oktaviansyah,
seorang pengusaha industri sepatu hand made
di Bandung. Tegep yang lulusan jurusan Desain
Produk, Fakultas Seni Rupa Institut Teknologi
Bandung (ITB) itu sudah mulai meniti bisnisnya
sejak masih duduk di bangku kuliah.
Pada awalnya, ia mencoba memasuki dunia
bisnis dengan memproduksi tas dan mebel,
namun kesukaannya menggunakan sepatu
boot telah membawanya untuk mencoba
menerjuni usaha industri sepatu lars panjang
ini. Perhatiannya menjadi semakin difokuskan
ke industri sepatu boot karena ternyata banyak
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anggota masyarakat, khususnya kalangan
konsumen, yang mengapresiasi produk sepatu
hasil rancangannya.
Dengan latar belakang pendidikan desain
produk itu, Tegep mengembangkan berbagai
desain sepatu boot mulai dari cowboy boot
(sepatu boot koboi), bikers boot (sepatu boot
untuk para pengendara sepeda motor), engineer
boot atau safety shoes (sepatu keselamatan
untuk para teknisi atau pekerja di pabrik atau
proyek) dan ladies boot (sepatu boot untuk
kalangan perempuan). Belakangan ia juga
mengembangkan produk sepatu sport casual
(sneekers).
Semua jenis sepatu yang diproduksi pada
umumnya menggunakan kulit sebagai bahan
baku utamanya, walaupun untuk beberapa
jenis produk seperti produk ladies boot ada yang
menggunakan bahan kain denim (jeans).
“Semua jenis bahan baku untuk pembuatan

sepatu produksi Tegep Boots menggunakan
bahan baku dari dalam negeri, sehingga
kandungan lokalnya benar-benar mencapai
100%, baik dilihat dari bahan baku maupun dari
tenaga kerjanya,” kata Tegep.
Dengan mempekerjakan 24 orang saat ini
ia mampu memproduksi sepatu dengan volume
rata-rata 50 pasang per bulan berbagai jenis
sepatu boot dan 200 pasang per bulan sepatu
sport casual. Dengan demikian, total produksi
sepatu boot dan sport casual Tegep boots ratarata mencapai 250 pasang per bulan.
“Semua proses produksi dilakukan secara
manual atau hand made dan mesin hanya
digunakan untuk menjahit, menglembos dan
menyeset. Ada tiga jenis mesin yang digunakan,
yaitu mesin jahit, mesin emboss dan mesin
seset. Karena itu, proses pembuatannya biasa
memakan waktu relatif lama,” kata Tegep.
Tegep mengaku semua sepatu boot dan sport

casualnya dibuat dengan menggunakan desain
hasil pengembangan sendiri yang unik.
Untuk lebih mensosialisasikan berbagai
desainnya Tegep sering melakukan kolaborasi
dengan kalangan desainer pakaian untuk
mengembangkan desain sepatu yang sesuai
dengan desain pakaian.
Sejauh ini sebagian besar produk sepatunya,
yaitu sekitar 80% dari total produksi, dipasarkan
di pasar dalam negeri dan selebihnya, dijual
ke pasar ekspor seperti ke Australia, Belanda,
Kanada dan Amerika Serikat.
Keberhasilan dan pengalaman dia dalam
meniti karir di bisnis sepatu tidaklah membuatnya menjadi angkuh dan pelit dalam membagi
ilmu dan pengalaman kepada para perajin
sepatu lainnya. Bahkan, sejak tahun 2003
Tegep telah terlibat secara intens membantu
pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat dalam
membina para perajin sepatu khususnya di
bidang pengembangan teknik produksi dan
peningkatan kualitas produk sepatu.
Kegiatan itu dilakukan karena terdorong
oleh panggilan jiwa untuk mengangkat nasib
sesama perajin sepatu di Jawa Barat. Tegep
berharap apa yang dilakukannya itu dapat
memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi
para perajin sepatu di Jawa Barat dan bagi
industri persepatuan pada umumnya di tanah
air.***

informasi »
TEGEP BOOTS
Jl. Pelajar Pejuang 45 No. 104, Bandung
Telp. (62-22) 7308821, Fax. (62-22) 7306958
website: http//www.tegepboots.com
e-mail: tegepboots@yahoo.com.
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Trashion

Memanfaatkan Sampah
Kemasan Plastik
Menjadi Produk Bermanfaat

S

ampah kemasan plastik merupakan
sampah yang dapat mencemari
lingkungan khususnya ekosistem
tanah, karena jenis sampah ini sangat
sulit mengalami penghancuran (degradasi)
secara alami di lingkungan terbuka. Sampahsampah plastik membutuhkan waktu cukup
lama hingga puluhan tahun agar dapat
terdegradasi di lingkungan alam.
Ekosistem tanah yang sudah tercemar
sampah plastik biasanya sangat sulit
dimanfaatkan baik untuk tempat tinggal
maupun sebagai lahan pertanian. Ekosistem
tanah yang sudah tercemar sampah plastik
tentu saja tidak dapat digunakan untuk
membuat sumur pompa air, tidak dapat
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ditanami tanaman budidaya maupun untuk
kebutuhan lainnya. Sebab, lingkungan tanah
yang sudah tercemar hanya dapat menjadi
habitat (tempat hidup) mikroba atau makhluk
hidup penghuni tanah tertentu saja. Sedangkan
mikroba dan makhluk hidup penghuni tanah
yang bermanfaat bagi kegiatan pertanian
umumnya tidak dapat hidup di lingkungan tanah
yang tercemar sampah plastik.
Karena itu, untuk menghindari terjadinya
pencemaran ekosistem tanah sebaiknya dihindari sebisa mungkin membuang sampah
kemasan plastik secara sembarangan ke
lingkungan tanah. Salah satu cara agar sampah
kemasan plastik tidak mencemari lingkungan
tanah, perlu diciptakan kegiatan-kegiatan

pemanfaatan sampah kemasan plastik itu,
apakah didaur ulang agar dapat diolah kembali
menjadi plastik baru untuk keperluan serupa
(kemasan) atau memanfaatkan sampah
kemasan plastik itu untuk keperluan lain yang
memiliki nilai tambah sehingga menjadi kegiatan
produktif yang dapat memberikan penghasilan
baru bagi masyarakat.
Rupanya alternatif pemanfaatan yang
terakhir inilah yang ditempuh oleh Yanti,
seorang ibu rumah tangga yang juga menjadi
aktifis lingkungan di wilayah tempat tinggalnya.
Dengan berbekal kepedulian terhadap
lingkungan itulah, ia mencoba memanfaatkan
berbagai jenis sampah kemasan plastik untuk
dijadikan bahan baku pembuatan berbagai
produk seperti tas, payung, dompet, tempat
pensil dan lain-lain. Dengan mengandalkan
kreatifitas dan inovasi, Yanti mampu mengubah
sampah kemasan plastik itu menjadi berbagai
produk yang berkualitas.
Kini berbagai produk berbahan baku
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kemasan plastik bekas itu mulai banyak diminati
kalangan konsumen, terutama mereka-mereka
yang memiliki kepedulian tinggi terhadap
lingkungan. Walaupun harga jual produk dari
kemasan plastik bekas itu relatif tinggi, namun
para konsumen tetap mau membelinya karena
mereka memahami proses pembuatannya
memerlukan tingkat kesulitannya tinggi dan
sekaligus dapat menyelamatkan lingkungan
dari pencemaran.
Upaya itu kini sudah mulai menampakkan
hasil sebagai kegiatan produktif yang dapat
menghasilkan pendapatan baru sekaligus
dapat menyelamatkan lingkungan dari bahaya
pencemaran sampah plastik. Untuk berbagai
produk berbahan baku plastik kemasan bekas
itu, Yanti memberi nama yang sekaligus menjadi
merek produknya, yaitu Trashion. Merek
‘Trashion’ sendiri sengaja diambil dari kata
bahasa Inggris ‘Trash’ yang artinya sampah di
tambah akhiran ‘shion’ yang diambil dari kata
fashion yang artinya mode. Jadi, Trashion sendiri
kurang lebih memiliki makna sampah yang bisa
menjadi fashion atau mode.
Kegiatan mengolah sampah plastik kemasan
menjadi berbagai produk bernilai tambah
tinggi itu digeluti Yanti bersama ibu-ibu kader
lingkungan di sekitar rumahnya di Pasar Minggu,
Jakarta Selatan mulai tahun 2007. Dari sekedar
mencoba-coba memanfaatkan limbah/sampah
sebagai bahan baku yang bermanfaat guna
mengurangi dampak pencemaran lingkungan
akibat pembuangan sampah rumah tangga
yang tidak terkendali.
Upaya para ibu-ibu kader lingkungan
dalam memanfaatkan sampah rumah tangga
berupa plastik kemasan bekas itu ternyata
mendapat dukungan dari PT Unilever Tbk
yang memfasilitasi untuk mengikuti berbagai
pameran bertema lingkungan di dalam negeri. PT
Unilever juga beberapa kali menempatkan order
pembelian berbagai produk hasil olahan plastik
kemasan bekas, dan memberikan pelatihan
kewirausahaan mengenai cara-cara berbisnis,
pengendalian kualitas (quality control) dan
manajemen. “Kami juga mendapatkan bantuan
alat produksi berupa satu unit mesin jahit dan
dana stimulant Rp 1 juta untuk setiap ibu rumah

tangga,” tutur Yanti.
Untuk menjalankan usaha barunya itu,
Yanti kini telah merekrut 10 orang karyawan
guna membantu kegiatan produksi barangbarang dari plastik kemasan bekas. Selain
mengelola usaha pembuatan berbagai jenis
barang dari kemasan plastik bekas, Yanti juga
mengkoordinasikan 50 titik produksi barang
sejenis di seluruh Jakarta yang dikelola oleh
kalangan ibu-ibu rumah tangga. Manakala
mendapatkan pesanan pembuatan barang dari
plastik kemasan bekas dalam jumlah besar,
maka Yanti membagi pesanan itu kepada rumah
produksi di 50 titik itu.
Rumah produksi miliknya sendiri kini
mampu memproduksi sekitar 200 unit berbagai
item barang dari kemasan plastik bekas mulai
dari berbagai jenis tas wanita, sandal, dompet,
paying, tempat HP, agenda, box container,
tempat tissue, tempat CD dan lain-lain. Secara
keseluruhan terdapat lebih dari 50 jenis barang
yang telah berhasil dikembangkan dari bahan
baku berupa plastik kemasan bekas.
Selama ini kalangan pembeli umumnya
berasal dari kalangan menengah ke atas
yang peduli dengan lingkungan. Mereka
sangat mengapresiasi produk hasil kreasinya
karena dinilai merupakan produk yang ramah
lingkungan. Dari mengikuti berbagai pameran
lingkungan, dia mendapatkan banyak pesanan
pembuatan barang-barang dari plastik kemasan
bekas.
Untuk memenuhi kebutuhan bahan baku,
dia membeli plastik kemasan bekas pakai dari
para pemulung, yang biasa memasok plastik
kemasan bekas yang sudah disortir dan dicuci
sehingga dalam keadaan bersih.
Proses pengolahan pertama di rumah
produksi adalah pencucian kembali plastik

kemasan bekas wadah sabun cair, odol, shampoo
dan lain-lain itu hingga bersih. Kemudian
direndam dengan desinfektan selama 30 menit,
dibilas, ditiriskan dan dijemur hingga kering.
Setelah kering kemudian dipotong sesuai dengan
ukuran yang telah dibutuhkan. Potonganpotongan tersebut kemudian disambung satu
per satu dengan cara dijahit sehingga terbentuk
lembaran-lembaran (panel) bahan baku.
Lembaran-lembaran bahan baku itu kemudian
dipola dan selanjutnya dipotong sesuai dengan
bentuk pola. Proses selanjutnya adalah menjahit
kembali pola-pola itu sesuai dengan bentuk
produk yang diinginkan seperti tas, payung,
dompet dan lain-lain. Tahapan berikutnya
adalah tahap penyelesaian, yaitu memasang lis,
bahan pendukung seperti gantungan, pegangan
tas, kancing sorong, tali, resliting, perekat dan
lain-lain. Terakhir pemberian merek produk
‘Trashion’ dengan cara menjahit label Trashion
pada setiap produk akhir.
Untuk kebutuhan bahan baku, Yanti mengaku
tidak mengalami kesulitan mendapatkannya dari
kalangan pemulung yang sudah mengetahui
kebutuhan kerajinan plastik kemasan bekas
miliknya. Para pemulung itu secara berkala
mendatangi rumah produksi Yanti di Pasar
Minggu.
Di tangan mereka sampah plastik kemasan
yang selama ini nyaris tidak ada nilainya dapat
diolah menjadi berbagai jenis produk bernilai
tambah tinggi.

informasi »
YANTI ‘TRASHION’
Jl. Masjid Al-Falah RT 006/02 No. 9 Pasar Minggu, JakSel
Telp. +6221-7812315, +6221-91852448
e-mail: yanti_ardes@yahoo.co.id, yanti.ardes@gmail.com,
HP: +628159182780.
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Inovasi

Kompor Gas
untuk Industri Kerajinan Batik

K

onversi penggunaan minyak tanah ke
gas LPG (Liquefied Petroleum Gas) yang
dilakukan bersamaan dengan kebijakan
pengurangan subsidi minyak tanah
secara bertahap di berbagai daerah menyisakan
permasalahan yang cukup pelik bagi para pengusaha
dan perajin batik di tanah air. Belum siapnya
infrastruktur industri kerajinan batik untuk beralih ke
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gas LPG dan belum tersedianya peralatan kompor gas
yang sesuai dengan kebutuhan industri kerajinan batik
telah menimbulkan kendala serius yang merepotkan
dan membebani likuiditas para perajin.
Para perajin batik yang selama ini sudah terbiasa
selama puluhan tahun menggunakan kompor minyak
tanah dalam kegiatan membatik, khususnya pada
saat proses pembubuhan malam/lilin baik dengan

canting (pada pembuatan batik tulis) maupun
dengan cap (pada pembuatan batik cap), tidak serta
merta dapat beralih ke kompor gas LPG. Sementara
itu, ketersediaan minyak tanah di pasar sudah
mulai berangsur menghilang bahkan di beberapa
daerah pasokan minyak tanah sudah mulai langka.
Akibatnya, harga minyak tanah pun terus melambung
tinggi hingga mencapai belasan ribu rupiah per liter.
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Kondisi ini menjadi beban baru bagi para perajin batik,
karena mereka harus tetap menggunakan kompor
minyak tanah sebelum tersedianya kompor gas LPG
yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
Para perajin batik sendiri sebetulnya tidak
keberatan dengan pelaksanaan konversi minyak tanah
ke gas LPG. Asalkan mereka dapat tetap menjalankan
kegiatan membatiknya dengan baik, aman dan
nyaman serta tidak menimbulkan masalah baru baik
berupa kelangkaan gas atau menimbulkan beban
berupa kenaikan biaya produksi batik. Masalahnya
pengalihan penggunaan minyak tanah ke gas LPG itu
tidak segera dapat diadaptasikan dengan kebutuhan
kompor gas LPG untuk kegiatan usaha membatik.
Kondisi inilah yang menjadi perhatian sekaligus
keprihatinan Komarudin Kudiya, seorang pengusaha
batik yang sukses dan cukup terkenal di Kota
Kembang, Bandung. Untuk mendapatkan solusinya
pengusaha batik yang lebih akrab dipanggil dengan
panggilan Komar ini selama dua bulan menelateni
pembuatan desain kompor gas LPG yang sesuai
dengan ke’butuhan untuk pekerjaan membatik.
Ide untuk menciptakan desain kompor gas yang
sesuai kebutuhan industri kerajinan batik itu muncul
setelah melihat kenyataan bahwa kompor gas yang
berada di pasaran saat ini (termasuk kompor gas yang
dibagikan secara gratis oleh pemerintah dalam rangka
program konversi penggunaan minyak tanah ke gas
LPG) sama sekali tidak sesuai dengan kebutuhan
para perajin batik. Sebab, dari sisi bentuk maupun
ukurannya sangat tidak sesuai dengan kebutuhan
perajin batik. Selain diameter kompornya yang kurang
lebar, juga penyebaran panasnya kurang merata serta
efisiensi pembakarannya rendah.
Untuk mendapatkan rancangan kompor gas
yang sesuai dengan kebutuhan perajin batik, Komar
melakukan beberapa kali percobaan agar diperoleh
kompor gas yang semburan apinya tidak terlalu besar
namun panasnya merata, hemat dalam penggunaan
gasnya, mudah pengoperasiannya serta mudah untuk
memperbanyaknya. Selama melakukan percobaan
pembuatan kompor, ia bekerja sama dengan pembuat
oven kue untuk membuat berbagai alternatif dimensi
kompor yang sesuai. Kriteria utama yang diperhatikan
Komar dalam membuat rancangan kompor gas
adalah aman (tidak meledak), nyaman dalam
pengoperasiannya dan hemat dalam penggunaan
bahan bakarnya. Karena itu, kompor gas untuk
membatik ini menggunakan burner yang khusus
yang diameternya lebih besar (tidak sama dengan
kompor dapur). Demikian juga regulator, valve dan
pemantiknya yang tidak sama dengan regulator, valve
dan pemantik yang digunakan pada kompor dapur.
Kompor gas untuk membatik hasil rancang
bangun Komar sudah ditawarkan kepada Yayasan
Batik Indonesia untuk dicoba di sejumlah perajin
batik. Yayasan Batik Indonesia sendiri sudah
membeli beberapa unit kompor gas karya Komar
untuk kemudian dibagikan kepada para perajin
batik di daerah. Demikian juga Yayasan Batik Jawa

Barat sudah membeli beberapa unit untuk kemudian
dibagikan kepada para perajin batik di Cirebon dan
Tasikmalaya.
Sementara itu, sejumlah pengusaha dan perajin
batik di Pekalongan seperti Batik Wirokuto telah
membeli sejumlah kompor gas karya Komar. Ia sendiri
mempersilakan siapa saja untuk memperbanyak
(meniru) kompor gas ciptaannya agar dapat berguna
bagi masyarakat banyak. Untuk itu, Komar sengaja
tidak mempatenkan desain kompor gas batiknya
supaya masyarakat bisa memanfaatkannya dengan
cara memproduksi atau memperbanyak sendiri. Ia
bahkan mengharapkan ada orang lain yang mau
memperbaiki atau meningkatkan kinerja kompor
ciptaannya demi membantu masyarakat perajin
batik.
“Kami sendiri hanya memproduksi kompor gas
batik ini untuk kebutuhan sendiri dan kami tidak punya
niat untuk terjun ke industri pembuatan kompor gas.
Sebab, kami ini pengusaha batik dan kami ingin tetap
fokus dalam menggeluti usaha batik,” kata pemilik
usaha batik ‘Batik Komar’ ini.
Spesifikasi kompor gas batik hasil ciptaan
Komar yang kini mulai diproduksi, diantaranya
memiliki tinggi yang disesuaikan dengan kebutuhan,
umumnya 15 cm. Lebar diameter kompor 35 cm
karena loyang tembaga untuk keperluan proses
pengecapan (dengan lilin/malam) lebar diameternya
sekitar 40 cm. Dengan cara itu panas api yang
dihasilkan dari kompor gas diharapkan bisa merata
ke seluruh loyang. Di tengah-tengah kompor diberi
dua pembatas dengan ketinggian sekitar 5 cm yang
berfungsi untuk menahan panas sehingga panas
api bisa menyebar secara merata ke seluruh loyang.
Dengan panas yang merata, kondisi lilin akan konstan
(stabil). Inilah yang sebetulnya dibutuhkan oleh para
perajin batik selama proses pembatikan.
Regulator dan burner kompor gas batik ini

diciptakan sedemikian rupa agar tidak menyemburkan
api terlalu kencang. Diameter burner dibuat lebih lebar
dengan ukuran 6 cm agar panas yang dihasilkan lebih
merata. Sementara itu, posisi valve, selang tabung gas
diatur sedemikian rupa agar aman dan nyaman dalam
penggunaannya. “Kami mengharapkan kompor gas
batik ini bisa menjadi solusi bagi para perajin batik
di seluruh tanah air dalam memenuhi kebutuhan
kompor gas untuk membatik,” tutur Komar.
Beberapa kelebihan kompor gas batik rancangan
Komar dibandingkan dengan kompor minyak tanah
untuk membatik diantaranya lebih mudah digunakan,
hemat bahan bakar gas, lebih bersih (tidak berasap),
lebih ramah terhadap lingkungan, suhu lebih
terkendali dan stabil.
Untuk memproduksi kompor gas batik ini ia
mengeluarkan dana sekitar Rp 400.000 per unit dan
di pasaran dijual dengan harga sekitar Rp 450.000
per unit. Namun, menurut Komar, kalau kompor gas
batik ini diproduksi massal maka harga jualnya bisa
lebih rendah, mungkin sekitar Rp 250.000-an per
unit. ***

informasi »
‘BATIK KOMAR’
Jl. Sumbawa No. 22 Bandung 40113
Telp. (022) 4237688, (022) 4210720, Fax. (022) 4237688
e-mail: batikkomar@bdg.centrin.net.id
website: www.komarbatik.com.
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Lampu

LIMAR

Kemandirian Listrik bagi Rakyat

D

i era modern dewasa ini ketersediaan
listrik sudah menjadi salah satu kebutuhan
utama masyarakat, baik yang tinggal di
perkotaan maupun di pedesaan. Bahkan,
ketersediaan listrik kini sudah menjadi salah satu
bagian dari indikator pencapaian kesejahteraan
masyarakat.
Namun sayangnya, tarif listrik yang cenderung
terus naik telah mengakibatkan beban ekonomi
masyarakat menjadi semakin berat. Apalagi di tengah
krisis ekonomi yang sedang melanda dewasa ini,
kenaikan tarif listrik akan menjadi sebuah momok
yang menakutkan bagi masyarakat.
Karena itu, penghematan dalam penggunaan
listrik menjadi alternatif yang harus ditempuh
dan sangat penting untuk meringankan beban
masyarakat, khususnya masyarakat marginal di
perkotaan maupun di pedesaan. Masyarakat sangat
membutuhkan adanya alternatif penggunaan listrik
yang murah dan hemat namun tetap bisa diandalkan.
Solusi segera atas kebutuhan riil di masyarakat ini

28

Karya Indonesia edisi khusus - 2009

sangatlah dinanti-nanti.
Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Ujang
Koswara melalui PT Greenlinecare-nya mendesain
produk lampu penerangan yang sangat hemat dalam
penggunaan energi listrik. Lampu ciptaan Ujang itu
terdiri dari 21 lampu LED kecil-kecil (Light Emitting
Diode) yang dirangkai menjadi lampu majemuk.
Rangkaian lampu kemudian dimasukkan ke
dalam casing plastik dan diberi penutup berupa
plastik reflektor cahaya yang dapat menyebarkan
sinar lampu LED ke segala penjuru arah. Reflektor
cahaya dibutuhkan untuk menyebarkan cahaya
lampu LED karena cahaya yang dihasilkan oleh
masing-masing unit lampu LED sangat fokus tertuju
ke satu arah saja. Rangkaian lampu LED yang sudah
menjadi lampu majemuk itu kemudian dihubungkan
ke sumber arus listrik DC 12 Volt dari baterai sepeda
motor dengan kapasitas 7 Ah (Amper hour).
Lampu LED menjadi pilihan Ujang untuk membuat
rangkaian lampu hemat energi karena karakteristiknya
yang sangat istimewa, yaitu tingkat konsumsi energi

listriknya yang sangat rendah untuk menghasilkan
setiap satuan flux cahaya. Untuk menyalakan satu
unit lampu LED kecil hanya dibutuhkan daya listrik
sebesar 0,05 Watt.
Ujang memberi nama rangkaian lampu hemat
energinya itu dengan sebutan LIMAR singkatan
dari Listrik Mandiri Rakyat. LIMAR juga menjadi
merek dagang produk lampu hemat energi itu.
Desain rangkaian lampu hemat energi itu kini telah
dipatenkan dan mereknya sudah didaftarkan secara
resmi.
Namun sayangnya sampai saat ini belum
ada satu perusahaan pun di tanah air yang sudah
memproduksi lampu LED ini. Untuk pembuatan
rangkaian lampu LIMAR, Ujang sendiri sampai saat
ini masih harus mendatangkannya dari pabrik lampu
LED di Senzhen, China.
Desain rangkaian lampu hemat energi LIMAR
selesai dirancang pada pertengahan bulan Juni
2008 dan sejak itu ia langsung memproduksinya
secara massal di sejumlah fasilitas produksi milik PT
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Greenlinecare. Komponen plastik untuk casing lampu
majemuk dan plastik reflektor cahaya dibuat di pabrik
plastik miliknya di Cikarang. Demikian juga PCB
berikut soket-soket listriknya diproduksi di Cikarang.
Sementara itu, perakitan rangkaian listrik dan lampu
dilakukan di sejumlah tempat di Bandung, termasuk
yang dilakukan oleh para santri di Pesantren Daarut
Tauhid pimpinan KH Abdullah Gymnastiar di Geger

Kalong, Bandung. Kini PT Greenlinecare mampu
memproduksi rangkaian lampu LIMAR sebanyak
10.000 unit per bulan.
Kelebihan rangkaian lampu LIMAR diantaranya
sangat hemat dalam penggunaan energi listrik,
harganya relatif murah, praktis dan tahan lama. Hasil
pengujian menunjukkan bahwa daya tahan lampu
LED pada rangkaian LIMAR bisa mencapai 50.000
jam tanpa henti atau setara dengan pemakaian
selama 10 tahun.
Kelebihan lainnya, lampu LED mampu
menghasilkan cahaya yang sama dengan jenis
lampu neon/TL atau lampu halogen, namun dengan
konsumsi energi listrik yang jauh lebih rendah. Sebagai
perbandingan, lampu halogen dengan daya listrik 10
Watt menghasilkan cahaya yang sama dengan lampu
LED dengan daya 1,5 Watt.
Di pasaran rangkaian lampu LIMAR dijual dalam
bentuk paket yang terdiri dari lima buah lampu
majemuk (masing-masing terdiri dari 21 unit lampu
LED), box panel kontrol dan kabel sepanjang 25 meter.
Kini LIMAR sudah mulai banyak digunakan oleh
kalangan pedagang makanan dan minuman seperti
pedagang martabak, mie bakso, nasi goreng, mie
ayam dan lain-lain di wilayah Jawa Barat, Kalimantan
Timur, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Selatan dan
Kalimantan Barat.
Untuk sumber listriknya, Ujang menyewakan
baterai (aki) berkapasitas 7 Ah dengan uang sewa
sebesar Rp 5.000 per hari. Setiap dua hari sekali
Ujang mengambil baterai dari penyewa untuk diisi
(di-charge) kembali. Dengan uang sewa sebesar
Rp 5.000 per hari itu, pihak penyewa masih bisa
mendapatkan keuntungan lebih karena bisa
menggunakan lima buah titik lampu LED majemuk.
Sebab, jika menggunakan lampu petromaks, dengan
biaya yang sama (Rp 5.000 per hari), para pedagang
gerobak dorong itu biasanya hanya bisa mendapatkan
satu titik penerangan.
Selain untuk penerangan para pedagang gerobak
dorong dan tenda pedagang makanan dan minuman,
LIMAR juga dapat digunakan untuk penerangan

rumah tinggal di wilayah desa tertinggal yang belum
terjangkau jaringan listrik PLN.
Lampu LIMAR dapat terhindar dari pengaruh
korosi sehingga sangat cocok digunakan untuk
penerangan nelayan dan jaring terapung. Sebab,
lampu Limar dilengkapi dengan casing yang terbuat
dari bahan plastik ABS. Rangkaian lampu LIMAR
juga dilengkapi dengan driver sehingga cahaya
lampu tidak akan redup walaupun voltase baterai
sudah menurun (baterai hampir habis). Setiap titik
lampu LIMAR dengan daya 1,5 Watt dan voltase 12
Volt mampu menghasilkan cahaya lampu yang sama
dengan lampu halogen berdaya 10 Watt.
Kelebihan lainnya adalah material reflektor
terbuat dari plastik Poly Styrene (PS) yang bening
dan mampu menyebarkan cahaya sinar lampu LED
dengan baik ke berbagai arah. Rangkaian lampu
LIMAR memiliki polaritas otomatis dimana apabila
posisi kabel + dan – tertukar, maka lampu akan tetap
menyala. Selain itu, sistem pasang kabel dengan klem
jepit juga sangat memudahkan pengguna dalam
pemasangan instalasi LIMAR. ***

informasi »
PT GREENLINECARE
Menara Anugerah, Kantor Taman E3.3 Unit B6 Lantai 2,
Mega Kuningan, Jakarta 12950
Telp. +62-21-5764486
Fax. +62-21-5764393.
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PT Bahagia Jaya Sejahtera

Produsen Mesin
Peralatan Pertanian
Peraih Upakarti

S

ektor pertanian diakui merupakan sektor
yang terbilang penting bagi masyarakat
Indonesia. Pasalnya selain mampu
menyediakan bahan makanan bagi seluruh
penduduk di tanah air, sektor ini juga menyerap
tenaga kerja yang sangat besar. Bahkan yang
terbesar dibandingkan dengan sektor-sektor ekonomi
lainnya. Tidak mengherankan apabila sejak dulu kala
Indonesia, telah mendapatkan julukan sebagai negara
agraris.
Mengingat pentingnya sektor pertanian bagi
perekonomian nasional secara keseluruhan maka
sudah sepantasnyalah sektor ekonomi lainnya turut
dikerahkan untuk menunjang kemajuan sektor
ini. Tuntutan kebutuhan bahan pangan semakin
meningkat dari tahun ke tahun sejalan dengan terus
meningkatnya jumlah penduduk telah memaksa
para pelaku usaha pertanian di dalam negeri untuk
terus meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha
taninya.
Salah satu upaya yang dapat ditempuh untuk
meningkatkan produktivitas dan efisiensi produksi
di bidang pertanian adalah dengan melakukan
mekanisasi produksi baik di sisi on-farm (hulu) maupun
off-farm (hilir). Di sisi on farm langkah mekanisasi
itu dapat dilakukan dengan memodernisasi alat-alat
produksi pertanian (alsintan) baik untuk kegiatan
pra maupun pasca panen seperti penggunaan
traktor untuk mengolah tanah, mesin pemanen padi,
mesin perontok padi, mesin giling padi dan lain-lain.
Sementara itu, di sisi off-farm dapat dilakukan melalui
penggunaan mesin-mesin pengolah hasil pertanian
menjadi berbagai produk pangan yang bernilai
tambah tinggi.
Pemikiran seperti itulah yang selama ini
diterapkan pemilik dan jajaran manajemen PT
Bahagia Jaya, sebuah perusahaan manufaktur yang
mengkhususkan diri dalam mengembangkan dan
memproduksi mesin-mesin alat produksi pertanian
dan mesin-mesin pengolahan hasil pertanian.
Perusahaan yang pertama kalinya didirikan
pada awal dekade tahun 1980-an oleh H. Umar
30
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Yusuf di Aceh Besar ini sejak awal (hingga saat ini)
telah memfokuskan diri untuk mengembangkan dan
memproduksi mesin-mesin alat produksi pertanian
dan mesin-mesin pengolahan hasil pertanian.
Kegiatan usaha yang fokus tersebut diawali
dengan rasa peduli dan keprihatinan yang sangat
dalam dari seorang Umar Yusuf muda terhadap nasib
petani di daerahnya, melakukan kegiatan pertanian
secara tradisional dengan hasil yang juga sangat paspasan. Karena itu, kemudian timbul ide di benak Umar
untuk mengembangkan produk permesinan yang
mampu meningkatkan produktivitas dan efisiensi
usaha tani, mencegah kehilangan pasca panen dan
mengolah hasil pertanian menjadi berbagai produk
pangan bernilai tambah tinggi.
Dengan motivasi itu, Umar, kemudian merancang
dan mengembangkan berbagai jenis mesin pertanian
mulai dari mesin pengolah tanah, mesin pemanen
dan perontok padi hingga mesin pengolah hasil
pertanian. Berbagai mesin yang diciptakannya
ternyata mendapat sambutan baik dari kalangan
petani. Alhasil, dalam waktu yang relatif singkat
banyak petani yang membeli dan menggunakan
mesin pertanian hasil rancang bangun Umar dengan
PT Bahagia Jayanya.
Pada tahun 1988 Umar memindahkan lokasi
bengkel produksinya ke Karawang, Jawa Barat
atas fasilitasi yang diberikan Menteri Perindustrian
Hartarto dan Kabulog Bustanil Arifin ketika itu.
Pemindahan lokasi bengkel kerja ke Jawa itu
dilakukan sehubungan dengan makin gentingnya
konflik bersenjata antara pemerintah RI dengan
gerilyawan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), sekaligus
sebagai momentum untuk memperluas jaringan dan
wilayah pemasaran.

Pada tahun 1990, dia kembali memindahkan
lokasi usahanya ke Jatiwaringin, Bekasi dengan
menyewa atau mengontrak sebuah bengkel kerja.
Namun demikian, berbagai ide pengembangan produk
mesin pertanian terus dilakukan Umar. Ia pulalah yang
pertama kali menciptakan mesin perontok padi tepat
guna di Indonesia hingga mendapatkan penghargaan
Upakarti dari pemerintah pada tahun 1991.
Dengan terus berkembangnya kegiatan produksi
mesin pertanian, pada tahun 1998 Umar pun
kemudian membuka cabang di Jatiasih, Bekasi, disini
ia mendirikan CV Bahagia Jaya Alsindo yang samasama menggarap industri alat dan mesin pertanian.
Selanjutnya pada tahun 2003 Umar kembali
membuka cabang baru di Ciawi, Bogor, dengan nama
PT Bahagia Jaya Sejahtera. Terakhir, pada tahun 2005
membuka cabang baru di Cileungsi, Bogor dengan
nama CV Hinoka Alsindo.
Selain melakukan rancang bangun mesin-mesin
dan alat pertanian, perusahaan-perusahaan mesin
pertanian di bawah naungan PT Bahagia Jaya juga
menerima pesanan pembuatan mesin yang dirancang
atau didesain oleh pihak pemesan. Perusahaan juga

melayani pesanan pembuatan mesin pertanian dari
pembeli dengan hanya berbekal gambar atau contoh
produk dari pihak pemesan.
Kini, tercatat lebih dari 150 jenis mesin pertanian
yang dikembangkan dan diproduksi PT Bahagia Jaya.
Beberapa jenis mesin diantaranya adalah mesin
traktor tangan, pedal thresher, pengiris gelombang,
pembersih biji-bijian, reaper, separator/pengayak,
power thresher, dryer horizontal, rice huller, penepung,
penggiling bumbu/tahu, pengupas mete, pengiris
singkong, pres emping melinjo, pencacah kompos,
pemecah kulit pala/kemiri, pemipil jagung, pres biji
jarak, gilingan kopi, pembuat kerupuk jagung, press
hidrolik, parutan kelapa, pengurai sabut, penyuling,
vacuum minyak, pemotong daging, vacuum frying,
press genteng, press batako, press bata merah,
packaging dan masih banyak yang lainnya.
Dengan mempekerjakan 20 orang karyawan, PT
Bahagia Jaya Sejahtera yang berlokasi di Ciawi saat
ini rata-rata memproduksi mesin pertanian sebanyak
20-50 unit per bulan. Namun pada saat pesanan
meningkat (biasanya setelah bulan September)
volume produksi meningkat hingga ratusan unit
per bulan. Sekitar 60% penjualan dilakukan untuk
memenuhi kebutuhan pengadaan pemerintah dan
sekitar 40% sisanya untuk memenuhi permintaan
swasta dan masyarakat umum. Penjualan dilakukan
ke seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke.
Saat ini berbagai mesin pertanian produksi PT
Bahagia Jaya Sejahtera memiliki Tingkat Komponen
Dalam Negeri (TKDN) sekitar 35%. ***

informasi »
PT BAHAGIAN JAYA SEJAHTERA
Jl. Raya Sukabumi No. 58 Ciawi, Bogor
Telp./Fax. (0251) 240875, 249369
e-mail: beje_ciawi@yahoo.com.
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Mobil
Pedesaan
Berbasis IKM
D

i era modern dewasa ini daya saing industri
suatu negara sangatlah ditentukan oleh
kemampuan bangsa itu melakukan
berbagai terobosan melalui apa yang
disebut dengan inovasi, teknologi dan penggunaan
pengetahuan. Melimpahnya sumber daya alam dan
murahnya tenaga kerja tidak lagi menjadi faktor utama,
melainkan hanya sebagai faktor pendukung saja. Pada
akhirnya kemampuan melakukan terobosan itulah,
baik dalam memproduksi, memilih, mengadaptasi
hingga mengkomersialisasikan pengetahuan, yang
akan memenangkan industri dalam persaingan, baik
32
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di pasar domestik maupun global.
Sementara itu, berdasarkan pengalaman krisis
ekonomi tahun 1998, industri kecil dan menengah
(IKM) merupakan salah satu sektor ekonomi yang
memiliki daya tahan yang tinggi terhadap terjangan
badai krisis. Daya tahan yang tinggi itu dapat menjadi
modal yang sangat berharga untuk mengembangkan
industri komponen berbasis IKM di dalam negeri.
Lebih-lebih kalau kalangan IKM itu secara terus
menerus mengembangkan budaya inovasi sehingga
mereka mampu menghasilkan produk berdaya saing
tinggi, tidak hanya di pasar domestik tetapi juga di

pasar global.
Strategi pengembangan industri komponen
berbasis IKM seperti itulah yang selama beberapa
tahun terakhir ini dikembangkan oleh negara-negara
berkembang seperti India, China, Brazil, Thailand,
Taiwan dan Argentina. Hasilnya, berbagai produk
komponen otomotif negara-negara tersebut kini
sudah mulai turut berbicara di arena persaingan
otomotif dunia.
IKM-IKM komponen otomotif itu memiliki potensi
yang sangat besar untuk memasok komponen kepada
industri otomotif di dalam negeri maupun di negara
prinsipal sebagai bagian dari penerapan pola multi
sourcing yang kini menjadi trend global di kalangan
industri otomotif dunia.
Negara-negara berkembang dengan pendapatan
per kapita yang relatif tidak terlalu besar merupakan
pasar yang sangat fluktuatif bagi berbagai produk
komponen otomotif yang dihasilkan IKM di dalam
negeri. Hal itu terjadi karena di negara-negara
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berkembang mobil cenderung dipelihara dan dirawat
dengan baik agar bisa dipergunakan dalam kurun
waktu yang lama. Karena itu, volume pasar after
sales market atau dengan kata lain pasar komponen
otomotif di negara-negara berkembang sangatlah
besar.
Dengan melihat kondisi di atas, maka sudah
waktunya Indonesia untuk turut berkiprah di kancah
industri otomotif dunia. Tidak hanya menjadi target
pasar para produsen otomotif mancanegara seperti
terjadi selama ini. Pengembangan industri komponen
otomotif berbasis IKM menjadi pilihan yang tepat dan
layak agar dapat didukung oleh semua pemangku
kepentingan (stake holder) industri otomotif
nasional.
Dasar pemikiran itulah yang kini menjadi landasan
bagi proyek pengembangan mobil pedesaan berbasis
IKM yang dikerjakan bersama oleh Design Center
Universitas Pasundan Bandung, Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dan Badan
Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
Kementerian Riset dan Teknologi (Ristek) Jakarta.
Ir. Farid Rizayana, MT dari Design Center
Universitas Pasundan mengatakan proyek pengembangan mobil pedesaan berbasis IKM itu didanai oleh
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa
Barat bersama BPPT-Kementerian Ristek Jakarta.
Sedangkan pekerjaan engineering dan desainnya
dilakukan di Design Center Universitas Pasundan
Bandung. Sementara itu, mesin yang dipergunakan
dalam proyek pengembangan mobil pedesaan ini
adalah mesin (engine) Rusnas yang dikembangkan
oleh BPPT-Kementerian Ristek. Selain berfungsi untuk
menggerakkan mobil, mesin Rusnas juga berfungsi
untuk menggerakkan mesin-mesin pengolah hasil
pertanian.
Jenis mobil pedesaan sengaja dipilih menjadi
proyek pengembangan karena selama ini kebutuhan
kendaraan di pedesaan sama sekali belum dilirik oleh
para pemain industri otomotif. Karena itu, dilihat

dari sisi bisnis pun pasarmobil
pedesaan ini menjanjikan
peluang pasar yang sangat
menarik untuk digarap.
Pertimbangan
lainnya
adalah
kehadiran
mobil
pedesaaan diharapkan dapat
meningkatkan
kegiatan
distribusi hasil bumi di pedesaan
sehingga dapat meningkatkan
ketahanan pangan nasional.
Selain itu, industri otomotif
sendiri selama ini telah menjadi
industri unggulan nasional,
sementara teknologi yang
didifusikan melalui proyek
tersebut merupakan teknologi
untuk penguatan industri
otomotif dan produk otomotif
nasional.
Secara umum mobil pedesaan yang selama
ini didambakan masyarakat pedesaan antara lain
memiliki karakteristik sebagai berikut: harganya
terjangkau oleh masyarakat pedesaan; mudah dan
murah perawatannya; hemat bahan bakar; dan mampu
menjalankan berbagai tugas operasional di wilayah
pedesaan dengan baik (multifungsi). Teknologi yang
didifusikan kepada kalangan IKM komponen otomotif
adalah teknologi untuk penguatan industri otomotif
nasional seperti desain otomotif dan komponen,
teknologi manufaktur, teknologi material, teknologi
engine, serta teknologi dan manajemen produksi.
Chassis yang dikembangkan untuk mobil
pedesaan adalah chassis single platform yang dapat
digunakan untuk berbagai jenis mobil. Platform
chassis mobil dirancang sedemikian rupa sehingga
semua jenis komponennya dapat dibuat oleh IKM:
sementara aplikasi chassis dapat digunakan untuk
berbagai jenis kendaraan, seperti mobil angkut hasil
pertanian, mobil pengolah hasil pertanian, mobil
angkutan umum di pedesaan, mobil perkebunan
(kelapa sawit, kakao dll.), mobil untuk berjualan,
serta mobil fungsi khusus (pengangkut sampah,
penyapu jalan, puskesmas keliling, perpustakaan
keliling dan lain-lain.
Proyek tersebut diharapkan dapat mempercepat

proses difusi dan pemanfaatan hasil riset di bidang
otomotif dan komponennya dari para praktisi yang
telah menghasilkan inovasi di bidang iptek otomotif
ke dalam IKM otomotif. Hasil akhir yang diharapkan
adalah sebuah produk yang berdaya jual tinggi (layak
jual dengan harga terjangkau) dan bermanfaat untuk
mendukung angkutan dan distribusi pangan.
Lebih jauh proyek ini juga diharapkan dapat
memberikan dampak berupa meningkatnya
kandungan iptek dalam kegiatan IKM otomotif;
terwujudnya produk inovatif berupa mobil pedesaan
yang handal; dan tumbuhnya industri komponen
dan produk otomotif baru, industri perakitan dan
karoseri mobil serta bengkel-bengkel perawatan dan
perbaikan mobil di daerah. ***

informasi »
Ir. Farid Rizayana, MT, Design Center Fakultas Teknik
Universitas Pasundan
Jl. Setiabudhi 193 Bandung, e-mail: frizayana@yahoo.com,
HP: 081910014554
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Karya Seni

Liping
Memotret Kehidupan Masyarakat

K

ehidupan
masyarakat
sehari-hari
seringkali menjadi sumber inspirasi bagi
kalangan pelaku atau ahli seni yang jeli
dalam menangkap fenomena kehidupan
sosial di masyarakat. Bahkan, bagi mereka para ahli
seni yang memiliki intuisi seni yang tajam, kehidupan
sehari-hari masyarakat merupakan ladang inspirasi
yang sangat subur dalam menelurkan ide-ide seninya
yang brilian.
Hal itu pulalah rupanya yang selama ini dilakukan
Bejo Wage Suu (bukan nama sebenarnya, tetapi
nama panggung), pemilik sanggar seni dan bengkel
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kerja Jopajapu. Bagi Bejo, kehidupan sehari-hari
masyarakat merupakan sumber inspirasi dan ide
seni yang sangat kaya dan dinamis. Inspirasi dan
ide seni itu tidak akan habis-habisnya walaupun digali
terus menerus oleh para pelaku dan ahli seni, karena
kehidupan masyarakat selalu dinamis, selalu berubah
sesuai dengan berjalannya waktu.
Bejo mempelajari kehidupan sehari-hari
masyarakat itu secara otodidak sejak tahun 1998.
Walaupun tidak mempunyai latar belakang ilmu
sosiologi atau pun anthropologi, Bejo yang hanya
lulusan STM itu mampu menggunakan intuisi dan
bakat seninya untuk menuangkan rekam jejak

kehidupan di masyarakat itu ke dalam sebuah
karya seni yang indah dan menarik. Bahkan, tidak
hanya berhenti di situ, Bejo yang memiliki nama asli
Maryono berhasil menciptakan karya seni baru yang
diberinya nama seni Liping.
Menurut penuturan Maryono, nama seni
Liping merupakan kata pelesetan dari kata bahasa
Inggris ‘Living’ untuk menggambarkan tentang
kehidupan sehari-hari. Secara umum karya seni
Liping adalah karya seni yang merepresentasikan
rekaman pandangan mata dari kehidupan seharihari masyarakat Indonesia yang diwujudkan dalam
bentuk dan ukuran mini.
Bejo sendiri mengaku baru betul-betul
menceburkan diri ke dalam seni Liping sejak tahun
2002 bersamaan dengan diproklamasikannya seni
tersebut. Namun demikian baru pada tahun 2006
seni Liping ini mencapai kematangan. Sebab, antara
tahun 1998 sampai tahun 2006 Bejo masih terus
berupaya melakukan pencarian karakter seni Liping
hingga akhirnya diperoleh karakter yang betul-betul
matang pada tahun 2006.
Kini berbagai produk kerajinan dari seni Liping
telah dapat diterima masyarakat sebagai bentuk karya
seni baru. Di Semarang misalnya, karya seni Liping
sering kali dijadikan sebagai souvenir resmi untuk
acara-acara yang diselenggarakan oleh pemerintah
setempat. Kalangan pejabat dari pusat maupun
daerah seringkali menjadikan karya seni Liping ini
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sebagai souvenir. Walikota Semarang, jajaran menteri
hingga Presiden SBY pernah mendapatkan souvenir
karya seni Liping ketika mengadakan kunjungan ke
Semarang.
Dia juga mengembangkan karya seni Liping
untuk menciptakan perangkat olah raga catur yang
dibuat melalui seni Liping. Bidak catur yang biasanya
ditempati berbagai karakter yang melambangkan

sistem monarki di barat diganti dengan karakterkarakter dari sistem monarki atau cerita legenda yang
terdapat di dalam budaya Indonesia sendiri. Sebagai
contoh, Bejo telah berhasil menciptakan perangkat
olah raga catur yang karakternya diambil dari cerita
Ramayana, Mahabarata dan lain-lain.
Pembuatan perangkat olah raga catur melalui
seni Liping ini mulai dilakukan sejak tahun 2005. Pada
awalnya perangkat olah raga catur itu dijual dengan
harga Rp 250.000 per set dan tidak ada orang yang
tertarik untuk membelinya. Pendek kata produk baru
ciptaan itu tidak laku di pasar. Namun sejalan dengan
berjalannya waktu, kini banyak orang yang menyukai
perangkat olah raga catur yang dikemas melalui
seni Liping itu. Kini banyak orang menyukainya dan
berani membeli dengan harga Rp 2 juta per set untuk
melengkapi koleksi seninya.
Untuk pembuatan karya seni Liping, Bejo yang
mantan mekanik (tukang las) ini memanfaatkan kayu
pinus, kulit kayu bengkirai, papan MDF, perca batik,
lem, kawat, bahan pewarna, batu, rumput dan lainlain. Bahan-bahan tersebut harganya relatif murah,
lebih-lebih bahan yang sudah tidak terpakai lagi
seperti perca batik. Sejak awal Bejo memang memiliki
ambisi untuk dapat memanfaatkan bahan-bahan di
sekitar yang dianggap tidak ada nilainya menjadi
karya seni bernilai tinggi.
Bersama tim kreatifnya beranggotakan empat
orang kini telah berhasil menciptakan sekitar 150
desain karya seni Liping. Semua karya seninya
memiliki tema cerita sendiri-sendiri yang kebanyakan
merupakan rekaman pandangan mata dari kehidupan
sehari-hari masyarakat Indonesia. Rekaman
kehidupan sehari-hari itu diantaranya orang yang
sedang membatik, orang yang sedang dipijat, naik
sepeda motor, menumbuk padi, mengangon bebek
dan lain-lain.
Setiap harinya tim kreatif di sanggar seni
Jopajapu mampu memproduksi rata-rata 30 unit
karya seni Liping, namun jumlah itu dapat ditingkat

apabila ada pesanan dalam jumlah banyak. Untuk
pembuatan perangkat olah raga catur, Bejo sendiri
yang mengerjakan dengan lama produksi sekitar tiga
hari untuk satu set peralatan catur.
Berbagai produk karya seni Liping produksi
sanggar seni Jopajapu kini telah dipasarkan ke
berbagai kota seperti Solo, Yogyakarta, Semarang,
Pekanbaru-Riau dan Jakarta. Dalam waktu dekat
merencanakan untuk mulai memasuki pasar Jawa
Timur dengan memeperkenalkan karakter-karakter
asli budaya Jawa Timuran.
Kegiatan pemasaran di Jakarta masih terbatas
melalui pameran produk kerajinan, sedangkan di
Yogyakarta selain mengikuti pameran juga sudah ada
toko (outlet) yang menjual produk/karya seni Liping
Jopajapu. Sementara itu, di Semarang ada galeri yang
dikelola oleh Bejo sendiri dan di Solo ada outlet dan
workshop.
Sejumlah pembeli asing ada yang sudah
mengoleksi karya seni Liping ciptaannya seperti
kolektor dari Jepang, Belanda, Amerika Serikat dan
Brazil. Walaupun sejauh ini belum melakukan ekspor
secara langsung ke mancanegara, namun sejumlah
pihak ketiga telah mulai menjualnya ke luar negeri.
***

informasi »
JOPAJAPU, THE LIPING ART OF INDONESIA
Tunggul Sari RT 01/16, Jl. Kencur, Laweyan, Solo
Telp. 081548760537
website: www.seniliping.com.
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Stoples
Stainless Steel
yang Unik untuk Makanan Camilan

P

eralatan rumah tangga yang unik dan
menarik untuk menyajikan makanan
ringan atau makanan camilan sering kali
dapat menambah menariknya penampilan
dari makanan ringan atau makanan camilan itu.
Penampilan pulalah yang menjadi daya tarik pertama
yang mampu membangkitkan selera makan seseorang
yang melihat makanan tersebut.
Dengan konsep itulah Sri Masriah pemilik usaha
‘Tiara’ yang memproduksi berbagai jenis makanan
camilan dan lauk pauk kering (krupuk ikan tenggiri,
tempe tepung kering, belut tepung kering dan lain-lain)
mengembangkan sayap bisnisnya ke usaha produksi
stoples makanan dari bahan utama lembaran baja
tahan karat (stainless steel) dan kaca.
Sri Masriah yang sudah puluhan tahun menekuni
usaha makanan camilan dan lauk pauk kering itu
tertarik untuk memperluas kegiatan usahanya
dengan memproduksi berbagai bentuk dan ukuran
stoples makanan dari baja tahan karat dan kaca
karena terinspirasi oleh para pelanggannya sendiri.
“Setiap kali kami menjual produk makanan
kami, terutama ketika kami mengikuti pameran,
banyak sekali para pelanggan yang membeli produk
makanan kami menanyakan tentang stoples yang
digunakan untuk memajang berbagai produk
makanan itu. Mereka umumnya tidak hanya tertarik
untuk membeli makanannya tetapi juga tertarik
untuk membeli stoples pajangan. Dari situ kemudian
timbul ide kenapa saya tidak sekalian menggeluti
usaha pembuatan stoples stainless steel itu,” kata
Sri di sela-sela pameran Inacraft 2009 di Jakarta
Conventio Center belum lama ini.
Respons yang cukup baik yang diperlihatkan
para pelanggan terhadap stoples yang digunakan
untuk mendisplay berbagai produk makanan ringan
buatan Sri telah menimbulkan semangat baru bagi
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Sri untuk berkreasi menciptakan desain stoples yang
lebih bagus, artistik dan unik.
Kerja keras serta daya inovasi dan kreasi Sri
menjadi penentu kesuksesan penjualan produk baru
itu. Kini dengan desain yang anggun namun unik,
produk stoples stainless steel karya Sri secara perlahan
namun pasti mampu merebut hati masyarakat dari
berbagai daerah untuk menjadi pelanggan produk
buatan Sri.
Menurut Sri, pada awalnya permintaan
pembuatan stoples stainless steel untuk makanan
ringan dan makanan camilan itu banyak bermunculan
menjelang perayaan hari Lebaran, Natal dan Tahun
Baru. Namun belakangan ini, di luar perayaan
hari besar keagamaan pun banyak pelanggan
yang memesan produk stoples karya Sri. Beberapa
pelanggan menggunakan stoples stainless steel itu
untuk kebutuhan display produk makanan di geraigerai toko makanan atau restoran, tetapi ada juga
pembeli yang membelinya untuk keperluan tempat
makanan di rumah, di hotel atau bahkan di kantor.
“Selain desainnya yang unik dan artistik sehingga
tidak mudah orang menemukan desain stoples seperti
yang saya buat, penggunaan bahan baku stoples juga
turut menentukan kualitas. Stoples buatan kami yang
dibuat dari bahan utama berupa baja lembaran anti
karat dan kaca ini memiliki beberapa keunggulan
dibanding produk stoples lainnya, yaitu diantaranya
lebih higienis dan makanan yang disimpan di
dalamnya tidak mudah melempem,” kata Sri.
Karena itu, tambah Sri, walaupun harga per unit
stoplesnya relatif tinggi, tetap saja banyak anggota
masyarakat yang tertarik untuk membeli produk
stoples unik itu. Sebab, mereka tahu kualitas bahan
baku dan harganya di pasaran yang memang relatif
lebih tinggi dibandingkan dengan material lainnya.
Menurut Sri, stoples dari bahan stainless steel

dan kaca terhitung produk unik. Sebab, sampai
saat ini belum banyak pengusaha yang
mengembangkan produk stoples seperti
itu. Karena itu, walaupun Sri
tidak secara aktif memasarakan
produknya,
namun
pesanan dari para pembeli
terus saja mengalir,
mulai dari ibu rumah
tangga, pejabat, hingga
perusahaan catering, hotel,
restoran dan lain-lain.
Untuk
pembuatan
stoples stainless steel itu ia
mempekerjakan beberapa
tukang yang ahli di bidang
pembuatan stoples dari
logam stainless steel. Para
tukang itu dimotivasi dan
diberi modal berupa bahan
baku yang dibutuhkan
untuk pembuatan stoples
dan desain produk yang
diciptakan. Para tukang itu
membuat stoples di rumahnya
masing-masing. Setelah stoples
selesai dibuat, para tukang itu mengirimkan barang
hasil buatannya untuk selanjutnya dijual kepada para
pemesan atau pembeli. Sri sendiri yang kini dibantu
oleh lima orang karyawan cukup sibuk meladeni
pesanan dan pembelian dari para pelanggannya.
Rata-rata setiap harinya diproduksi 15 unit
stoples stainless steel berbagai ukuran, mulai dari
ukuran terkecil 10 Cm x 10 Cm hingga ukuran terbesar
25 Cm x 30 Cm. Dengan ukuran produk seperti itu,
ia menjual produk stoplesnya mulai Rp 100.000 per
unit sampai Rp 300.000 per unit.
Walaupun bidang usaha tersebut masih relatif
baru digeluti, namun kini sudah cukup banyak
orang yang tertarik untuk membeli produk baru itu.
Umumnya mereka datang langsung ke tempat usaha
Semarang untuk membeli atau memesan pembuatan
stoples dalam jumlah banyak.
“Karena usaha ini baru saya geluti, yaitu baru saya
mulai pada tahun 2008 lalu maka saya belum banyak
melakukan pemasaran dan kegiatan distribusi ke
berbagai daerah di tanah air. Para pembeli umumnya
masih membeli secara langsung ke lokasi usaha kami
atau memesannya kalau kebutuhan mereka cukup
banyak,” tutur Sri. ***

informasi »
TIARA TOPLES UNIK
Jl. Semarang Indah C16 No. 7, Semarang Jawa Tengah
Telp. (024) 76632758
Fax. (024) 7611378.
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Teknologi

Kombinasi

PLTS-LED
Solusi untuk Daerah yang
Belum Terjangkau Listrik PLN

T

eknologi pembangkit listrik tenaga surya
(PLTS) bukanlah termasuk kelompok
teknologi yang baru ditemukan atau
dikembangkan. Teknologi ini sudah cukup
lama dikembangkan para ahli kelistrikan di berbagai
penjuru dunia. Di Indonesia sendiri PT LEN (Lembaga
Elektronika Nasional) sudah sejak tahun 1986
mengembangkan jenis sumber energi terbarukan
(renewable) ini walaupun dengan peralatan yang
masih serba didatangkan dari luar negeri.
Ketika itu, PT LEN merakit PLTS dimana energi
listrik yang dibangkitkan dipergunakan untuk
menyalakan lampu neon (TL) di rumah-rumah
terpencil yang belum terjangkau aliran listrik PLN.
Terciptalah apa yang dinamakan Solar Home System
(SHS) yang dapat menerangi rumah dengan tiga
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buah lampu neon yang masing-masing memiliki daya
10 Watt. Kelemahan dari sistem ini ada dua. Pertama,
lampu neon merupakan jenis lampu yang sangat boros
energi listrik, sehingga untuk menyalakan tiga buah
lampu neon diperlukan panel sel surya yang cukup
besar. Kedua, energi listrik yang dihasilkan dari PLTS
adalah arus listrik DC (Direct Current), sedangkan
arus listrik yang dibutuhkan untuk menyalakan lampu
neon adalah arus listrik AC (Alternating Current)
sehingga untuk dapat menyalakan lampu neon, arus
listrik yang dihasilkan PLTS itu harus diubah dahulu
menjadi arus listrik AC dengan inverter. Karena itu,
sistem ini cukup merepotkan bagi masyarakat di
daerah terpencil.
Selain itu, dalam SHS ini juga diperlukan baterai
yang cukup besar dengan kapasitas 65 Ah (Amper

Teknologi
hour) serta sebuah Battery Control Unit (BCU) yang
diperlukan untuk mengontrol arus masuk dan keluar
agar baterai menjadi awet. Semua peralatan itu
merupakan peralatan elektronik yang jumlahnya
cukup banyak. Hal ini akan menyulitkan dalam
kegiatan pendistribusiannya ke pelosok daerah dan
diperlukan biaya yang mahal serta perawatannya
cukup sulit dan merepotkan.
Kelemahan lainnya dari PLTS konvensional itu
adalah kalau ketiga lampu neon dinyalakan secara
bersamaan maka ketiga lampu itu tidak akan kuat
menyala sampai pagi. Kalau dinyalakan pada jam 6
sore, ketiga lampu itu hanya dapat menyala terang
sampai sekitar jam 11 malam. Itulah PLTS dengan
sistem konvensional yang banyak memiliki kendala
dan kelemahan.
Untuk mengatasi berbagai kendala dan kelemahan
tersebut, Prof. Dr. Ir. Mulyo Widodo, guru besar teknik
mesin ITB merancang PLTS sederhana yang bebas
perawatan dan mudah pengoperasiannya, sementara
menyalanya lampu bisa lebih lama dan hemat
penggunaan energi listriknya.
Untuk mencapai tujuan tersebut, Prof. Dr. Ir.
Mulyo Widodo memanfaatkan teknologi lampu hemat
energi yang sedang berkembang dewasa ini, yaitu
lampu Light Emitting Diode (LED). Keunggulan lampu
ini selain sangat hemat dalam penggunaan energi
listrik, juga arus listrik yang dibutuhkan adalah arus
listrik DC. Dengan demikian, dalam rancangan yang
baru tidak diperlukan inverter dan BCU lagi karena
energi listrik yang dihasilkan PLTS bisa langsung
dipergunakan untuk menyalakan lampu LED.
Lampu LED sangat hemat energi karena setiap
unit lampu LED hanya membutuhkan arus listrik
dengan daya sebesar 0,05 Watt. Karakteristik lampu
LED inilah yang memungkinkan rancangan PLTS/
SHS yang baru menjadi sangat efektif dipergunakan
di daerah terpencil. Sebab, untuk PLTS dengan lima
titik lampu (lebih banyak dari titik lampu pada SHS
konvensional) hanya diperlukan panel sel surya
berdaya 10 Watt atau dengan ukuran panel sel surya
20 x 30 cm. Karena ukuran panel sel suryanya lebih
kecil, maka secara otomatis biaya yang diperlukan
untuk pengadaan satu unit SHS pun menjadi jauh lebih
murah ketimbang PLTS atau SHS konvensional.
Baterai yang digunakan pun tidak perlu baterai
yang besar, tetapi cukup baterai kering untuk sepeda
motor dengan kapasitas sebesar 7 Ah. Kalau sinar
matahari cukup terik maka normalnya pengisian
baterai hanya membutuhkan waktu selama 3 jam.
Baterai yang sudah diisi penuh dapat menyalakan
lampu LED selama dua malam non stop.
Desain SHS hasil rancangan Prof. Dr. Ir
Mulyo Widodo tersebut kini telah didaftarkan
hak patennya ke Ditjen Hak dan Kekayaan

Intelektual (HKI) Departemen Hukum dan HAM.
Sementara itu, untuk keperluan komersial, CV Citra
Surya Utama telah memproduksi sistem SHS dengan
desain SHS karya Prof. Dr. Ir. Mulyo Widodo serta
telah mendaftarkan merek produk SHS itu dengan
merek dagang ‘Solare’.
Direktur CV Citra Surya Utama, Anton S. Tirto
mengatakan CV Citra Surya Utama merupakan
perusahaan swasta yang memproduksi dan
memasarkan produk SHS hasil rancangan Prof. Dr.
Ir. Mulyo Widodo. Dalam hal ini ITB melalui Lembaga
Afiliasi Ilmu Pengetahuan Indonesia disingkat LAPI
(sebuah lembaga atau unit usaha di bawah ITB untuk
komersialisasi hasil-hasil penelitian di lingkungan
ITB) memiliki saham di CV Citra Surya Utama.
Produk Solare kini kebanyakan ditujukan untuk
membidik pasar pada proyek-proyek pengadaan
pemerintah (Departemen Energi dan Sumber Daya
Mineral/ESDM atau Dinas-Dinas ESDM di berbagai
daerah) khususnya untuk program elektrifikasi di
daerah terpencil yang belum terjangkau jaringan
listrik PLN.
Sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan
pemerintah, Solare telah lulus uji pencahayaan,
keamanan dan keselamatan dari LIPI serta lulus
pengujian atas sistemnya sendiri yang dilakukan oleh
B4T Bandung. Hal itu dibuktikan dengan diperolehnya
sertifikat pengujian yang diterbitkan oleh kedua
lembaga pemerintah tersebut.
CV Citra Surya Utama sendiri yang telah
beroperasi sejak tahun 2003 kini telah berhasil
memasang lebih dari 6.000 unit Solare di berbagai
pelosok daerah di seluruh tanah air, mulai dari Sabang
sampai Merauke.
Sampai saat ini, telah merilis empat varian
produk Solare, yaitu SP-5 (5 Watt peak panel dengan
tiga titik lampu LED yang terdiri dari 12 unit lampu
LED), SP-10 (10 Watt peak panel dengan lima titik
lampu LED yang terdiri dari 27 unit lampu LED), SP20 (20 Watt peak panel dengan lima titik Lampu LED
yang terdiri dari 54 unit lampu LED) dan SP-40 (40
Watt peak panel dengan lima titik lampu LED yang
terdiri dari 54 unit lampu LED serta tersedia listrik
untuk menyalakan TV LCD atau Radio DC 12 Volt).
Di pasaran Solare dijual dengan harga antara Rp 5
juta per unit sampai Rp 8 juta per unit.
Sebagian komponen Solare memang masih harus
diimpor
dari luar negeri, khususnya untuk
panel sel surya dan lampu

LED. Sebab, sampai saat ini belum ada pabrik yang
memproduksi kedua komponen itu di Indonesia.
Namun demikian, menurut Anton, Tingkat Komponen
Dalam Negeri (TKDN) produk Solare telah mencapai
sekitar 70%. Hal itu terutama karena muatan desain
dan rekayasa (engineering) sangat dominan dalam
proses produksi Solare.
Kebanyakan panel sel surya diimpor dari negaranegara Eropa seperti Jerman, sedangkan lampu
LED-nya sendiri diimpor dari China. Sementara itu,
komponen lainnya seperti baterai diambil dari dalam
negeri sendiri, karena sudah banyak perusahaan di
dalam negeri yang memproduksi baterai. Demikian
juga dengan komponen-komponen lainnya seperti
kabel, PCB, plat/pipa baja semuanya diperoleh dari
dalam negeri.
Dengan karakteristik tingkat konsumsi energi
listrik yang sangat rendah, lampu LED kini juga
menjadi solusi untuk menghemat penggunaan listrik,
seperti untuk penerangan papan iklan (billboard) dan
lain-lain. Sudah ada beberapa perusahan pemasang
iklan yang kini beralih dari sebelumnya menggunakan
lampu neon ke lampu LED. Mereka memesan
pembuatan lampu penerangan LED untuk billboard
kepada CV Citra Surya Utama.
Sebagai perbandingan satu buah billboard
berukuran 1 x 2 meter yang sebelumnya menggunakan
delapan buah lampu neon yang masing-masing
memiliki daya 40 Watt, dapat digantikan dengan 180
titik lampu LED yang hanya mengkonsumsi energi
listrik sebesar 20 Watt. ***

informasi »
CV CITRA SURYA UTAMA
Setrasari Mall, Blok B2-45, Jl. Ir. Sutami, Bandung 40163,
Telp./Fax. (022) 2019621
HP: 08122023567
e-mail: csu.solare@yahoo.co.id.
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Mesin Pencacah
Sampah Plastik
Industri permesinan merupakan
salah satu industri yang sangat
dibutuhkan masyarakat dunia
usaha di tanah air. Sebab, industri
permesinan merupakan salah
satu cabang industri yang mampu
menghasilkan barang modal
yang sangat dibutuhkan untuk
kelancaraan kegiatan usaha
manufaktur.

D

engan bantuan mesin-mesin itu kegiatan
produksi di sektor usaha manufaktur bisa
dilakukan secara produktif dan efisien.
Karena itu, industri permesinan
seringkali disebut-sebut sebagai salah satu tulang
punggung pengembangan industri di tanah air.
Karenanya pula, pengembangan industri permesinan
di dalam negeri kini menjadi satu keharusan yang
tidak bisa ditawar-tawar lagi.
Namun, ketergantungan dunia usaha nasional
terhadap pasokan produk permesinan dari luar negeri
masih sangat tinggi. Setiap tahunnya Indonesia
terpaksa harus mengeluarkan devisa miliaran dollar
Amerika Serikat untuk mengimpor berbagai jenis
mesin dari luar negeri.
Untuk mengatasinya pemerintah bersama dunia
usaha harus bahu membahu mengembangkan
industri permesinan dengan segala kemampuan
yang ada. Walaupun masih banyak keterbatasan
menghadang, pelaku usaha industri permesinan
nasional harus terus mencoba mengembangkan
produk mesin-mesin dengan kemampuan teknologi
terkini.
Kalau pengembangan industri permesinan itu
tidak dimulai dari sekarang, maka Indonesia tidak
akan pernah bisa mandiri secara teknologi. Dan
40
40
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selama itu pulalah Indonesia akan selalu tergantung
kepada produk permesinan dari luar negeri.
Kondisi ketergantungan itulah yang secara
langsung dialami M. Baedowy (36 tahun), seorang
pengusaha daur ulang plastik bekas, ketika dia
pertama kali menerjuni dunia wiraswasta pada
tahun 2000. Sebab, ketika membeli mesin pencacah
sampah plastik buatan China yang dialaminya adalah,
seringnya mesin tersebut macet dan rusak. Hampir
setiap tiga bulan ia harus membeli suku cadang mesin
dan membayar tenaga mekanik untuk memperbaiki
dan merawat mesin pencacah plastik itu secara
rutin.
Namun demikian, secara tidak disadari
pengalaman buruk itu justru membawanya (bersama
perusahaannya Majestic Buana Group) kepada
kesuksesan. Pepatah lama mengatakan, pengalaman
adalah guru yang sangat baik. Pengalaman pulalah
yang seringkali dapat membukakan mata seseorang
terhadap sesuatu hal yang sebelumnya dianggap sulit
dimengerti atau bahkan dinilai mustahil untuk dapat
dilakukan.
Pengalaman buruknya menggunakan mesin
impor justru telah mengantarkannya menjadi seorang
pencipta/perekayasa dan pembuat mesin pencacah
plastik sekaligus menjadi pengusaha daur ulang
sampah plastik yang sukses. Ketekunan, keuletan
dan kerja keras telah membawanya menjadi seorang
inventor dan innovator mesin pencacah plastik.
Kemampuan mesin-mesin pencacah plastik ciptaan
nya pun sudah teruji dengan baik.
Keberhasilannya dalam membuat mesin pencacah plastik bekas pun tidak datang begitu saja,
melainkan melalui proses belajar dari pengalaman.
Sebab, dia sendiri sebenarnya bukanlah seorang ahli
mesin. Dia sama sekali tidak memiliki latar belakang
pendidikan teknik mesin. Dia adalah seorang sarjana
akuntansi yang sebelumnya (tahun 1997-2000)
bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan
asing.
Kondisi kepepet lah yang telah memaksa
Baedowy untuk mencoba memperbaiki sendiri mesin
impor miliknya. Sebab, kondisi perusahaan Baedowy
ketika itu sudah hampir bangkrut. Bahkan pabrik
pengolahan sampah plastiknya pun sudah ditawarkan untuk dijual namun tidak ada yang mau membeli.
Untuk membeli mesin baru jelas tidak mampu karena
harganya mahal dan kondisi keuangannya ketika itu
sangat pas-pasan. Akhirnya, ia memutuskan untuk
membongkar mesin tersebut, mempreteli satu per
satu komponennya untuk dipelajari. Bentuk komponen, posisi komponen di dalam mesin dan sistem
kerja mesin secara keseluruhan untuk dipelajari.
Melalui proses belajar secara autodidak itu ia akhirnya
dapat memahami seluruh sistem kerja mesin termasuk
pembuatan komponen-komponennya.
Kini selain mampu memperbaiki mesin, dari
hasil belajar secara autodidak itu ia juga mampu
membuat sendiri mesin pencacah plastik bekas
dengan menggunakan hasil rancang bangunnya.

Mesin-mesin tersebut kini selain digunakan sendiri
di perusahaan pengolahan sampah plastik miliknya,
juga sudah banyak digunakan oleh perusahaan lain
yang bergerak di bidang yang sama dan oleh mitramitra usaha pencacahan plastik bekas di berbagai
daerah.
Mesin pencacah sampah plastik yang telah
dikembangkan dan diproduksi adalah mesin pencacah
berukuran 20 Inchi (dilengkapi mesin diesel 28 PK
berstarter) dengan kapasitas giling/produksi 500kg
per hari (delapan jam kerja). Mesin jenis ini dilengkapi
dengan peralatan tambahan berupa sasis mesin
potong, sasis mesin penggerak, sasis mesin pompa
air sirkulasi, 4 buah vanbelt, kunci 28 shock, kreket
dan mesin pompa air sirkulasi. Mesin yang dijual
dengan kisaran harga sekitar Rp 45 juta per unit itu
mampu menggiling semua jenis plastik seperti PET,
PP, HDPE, LD, karung bekas gula atau beras serta
plastic lembaran (kantong kresek).
Baedowy juga memproduksi mesin pencacah
plastik berukuran 14 Inchi (dilengkapi mesin diesel 7
PK) dengan kapasitas giling/produksi sampai dengan
3 ton per hari (delapan jam kerja). Mesin dengan
harga sekitar Rp 29-30 juta per unit ini dilengkapi
dengan sasis mesin potong, sasis mesin penggerak,
sasis mesin pompa air sirkulasi, 4 buah vanbelt,
kunci 28 sock, kreket, dan mesin pompa air sirkulasi.
Hampir semua jenis plastik dapat digiling jenis mesin
ini, yaitu PET, PP, HDPE, LD dan lain-lain.
Harga jual sudah termasuk layanan setting
mesin, pelatihan di lokasi mitra oleh trainer dari
Majestic Buana Group serta siap memberikan saran
atau masukan untuk layout pabrik jika dibutuhkan.
Selain mengembangkan, memproduksi dan
menjual mesin-mesin pencacah plastik, dia juga
menjalin kemitraan dengan mitra-mitra usaha
pengolahan plastik bekas di berbagai daerah.
Melalui kerjasama kemitraan itu, Baedowy melalui

Majestic Buana Group-nya memasok mesin daur
ulang sampah plastik, memberikan pelatihan secara
langsung di lokasi usaha mitra serta memberikan
jaminan pembelian atas hasil produksi 100% untuk
seluruh hasil cacahan sampah plastik.
Bisnis yang digeluti pada awalnya murni hanya
ditujukan untuk mencari nafkah yang halal demi
mencukupi kebutuhan keluarga dan sama sekali tidak
dilandasi niatan untuk menyelamatkan lingkungan.
Namun kini bisnis yang digelutinya disadari atau
tidak, telah memberikan dampak positif bagi
keselamatan lingkungan dan mampu memberikan
lapangan kerja bagi masyarakat banyak, disamping
memberikan keuntungan yang menggiurkan.

informasi »
MAJESTIC BUANA GROUP
Jl. Raya Cimuning No. 35, Kota Legenda, Bekasi Timur, Jawa
BaratTelp. +6221-70201859, Fax. +6221-82650584, HP.:
081514038689, 081294114448, e-mail: majesticbuana@
yahoo.com.
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Relion

Komputer Lokal
Berkualitas
Internasional
I

ndustri komputer atau industri TI (teknologi
informasi) atau industri informatika merupakan
salah satu cabang industri yang memiliki prospek
cukup cerah di masa kini dan di masa yang akan
datang. Selain perkembangan teknologinya paling
cepat dibanding jenis industri lainnya, kebutuhan
masyarakat di tanah air terhadap produk komputer
pun terus memperlihatkan pertumbuhan yang cukup
signifikan setiap tahunnya.
Sebagai gambaran pada tahun 2008 lalu Asosiasi
Pengusaha Komputer Indonesia (Apkomindo)
memperkirakan penjualan PC (Personal Computer)
atau komputer pribadi di dalam negeri sebesar 2 juta
unit. Walaupun Indonesia diyakini akan mengalami
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imbas krisis keuangan global, namun Apkomindo
memperkirakan penjualan PC pada tahun 2009 tetap
tumbuh menjadi 2,5 juta unit dan tahun 2010 menjadi
3 juta unit. Sementara itu, penjualan laptop/notebook
pada tahun 2008 lalu diperkirakan mencapai 1,2 juta
unit.
Walaupun harus diakui bahwa pasar produk
komputer di tanah air masih lebih banyak dikuasai
oleh merek-merek produk komputer impor, namun
dalam tiga tahun terakhir ini sudah mulai bermunculan
produk-produk merek lokal hasil rancang bangun para
ahli komputer anak bangsa. Bahkan yang tidak kalah
pentingnya adalah bahwa produk-produk komputer
buatan dalam negeri itu tidak kalah kualitasnya
dibandingkan dengan produk-produk komputer
buatan luar negeri yang mereknya sudah lama dikenal
di dunia internasional.
Kehandalan kualitas dan kinerja komputer buatan
dalam negeri itu tidak terlepas dari penggunaan
komponen-komponen perangkat keras utama
yang dipasok oleh perusahaan-perusahaan vendor
komponen berkaliber dunia. Sebut saja mother board,
processor, memory, hard disk, optic device, monitor,
casing dan power supply, keyboard dan mouse dan
lain-lain. Singkat kata, sebagian besar komponenkomponen itu, khususnya komponen aktif seperti
processor, memory, mother board dan hard disk masih
didatangkan dari luar negeri untuk kemudian dirakit
di Indonesia menjadi komputer dan dijual dengan
menggunakan merek asli Indonesia.
Untuk komputer jenis PC atau sering juga disebut
dengan komputer Desk Top, sejak beberapa tahun
terakhir ini justru berhasil menguasai sebagian
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besar pangsa pasar PC di dalam negeri. Apkomindo
memperkirakan produk PC buatan nasional kini
mampu menguasai sekitar 85% pangsa pasar di dalam
negeri. Sementara itu, produk PC impor yang dulu
sempat menguasai hampir 100% pangsa pasar PC
nasional kini tinggal 15% pangsa pasar PC domestik.
“Kendati demikian, sebagian besar produk PC
buatan dalam negeri yang kini berhasil menguasai
sekitar 70% pangsa pasar PC domestik umumnya
masih merupakan produk PC yang tidak bermerek.
Sementara produk PC bermerek buatan dalam negeri
hanya menguasai sekitar 15% pangsa pasar,” kata
Djoenaidi Handojo, Wakil Ketua Umum Apkomindo
Urusan Produk Dalam Negeri.
Menurut Djoenaidi, untuk produk komputer
notebook atau laptop, produk notebook buatan dalam
negeri kini sudah mampu meraih pangsa pasar sebesar
20% sampai 30%. Sebuah penguasaan pangsa pasar
yang tidak bisa dianggap kecil mengingat kehadiran
produk notebook buatan dalam negeri sendiri masih
relatif belum begitu lama.
Salah satu produk komputer buatan dalam
negeri itu diantaranya adalah merek Relion yang
dikembangkan dan diproduksi oleh PT Berca Cakra
Teknologi, sebuah perusahaan manufakturer
komputer yang bernaung di bawah kelompok
usaha Berca Group milik pengusaha Siti Hartati
Murdaya. Berca Group sendiri merupakan kelompok
usaha yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat
pengguna komputer di tanah air. Sebab, kelompok
usaha ini sudah lebih dari 25 tahun menggeluti bisnis
komputer di Indonesia melalui kerjasamanya dengan
perusahaan global Hewlett-Packard. Karena itu,
tidak mengherankan apabila Berca Group memiliki
pengalaman yang luas dalam bidang pemasaran
maupun penguasaan teknologi, serta pelayanan pra
maupun purna jual.
Dengan
pengalaman
dan
penguasaan
teknologi komputer itulah PT Berca Cakra Teknologi
mampu mengambil peran sebagai salah satu
perusahaan perintis dalam industri manufaktur
komputer (informatika) dengan mengembangkan
dan memproduksi komputer Relion. Komitmen
perusahaan ini adalah menyuguhkan inovasi
teknologi dan kepuasan pelanggan dalam rangka
turut berkontribusi
bagi perkembangan
i n d u s t r i
teknologi

informasi di tanah air serta pemanfaatannya oleh
masyarakat secara luas.
Djoenaidi Handojo yang tidak lain adalah
Direktur PT Berca Cakra Teknologi, mengatakan,
dalam tiga tahun terakhir ini perusahaannya berhasil
mengembangkan berbagai produk komputer dengan
merek Relion mulai dari PC, Notebook, server, smart
client sampai Mini PC.
Menurut Djoenaidi, komputer Relion sengaja
dirancang dengan tujuan untuk menghadirkan
komputer personal yang handal, baik kegiatankegiatan bersifat personal maupun kegiatan bisnis.
Untuk mencapai tujuan itu tidak ada lagi
cara yang dapat ditempuh selain
melakukan inovasi teknologi.
“Untuk melakukan berbagai
inovasi teknologi itulah PT Berca Cakra
Teknologi merekrut banyak tenaga ahli
yang kompeten dan handal. Mereka
berasal dari berbagai disiplin ilmu seperti
electronic engineering, computer engineering
dan computer science. Lingkungan dan
budaya kerja yang mengedepankan inovasi dan
manajemen yang professional di perusahaan kami
telah menghasilkan produk komputer kebanggaan
nasional, yaitu Relion, yang dapat diandalkan untuk
berbagai kebutuhan,” tutur Djoenaidi.
Beberapa produk komputer merek Relion yang
kini sudah beredar di pasar diantaranya dari kelompok
PC ada Relion-Ares KSA 300, Relion-Ares KCA 200,
Relion-Pride-Q925X, Relion-Pride S823, RelionPride S725, Relion-Pride E716, Relion-Pride E558,
Relion-Ares CD216, Relion-Hawk AG505, RelionHawk AG105, Relion-Ares DA628, dan Relion Ares
CT6132. Dari kelompok notebook antara lain hadir
Relion-Adrena 3G-RL373, Relion-Enduro RL311,
dan Relion-Enduro RL368. Dari kelompok server
diantaranya ada Relion ZEUSX-221, Relion-ZEUSP110, Relion-ZEUS X-211. Di kelompok smart client
PT Berca Cakra Teknologi juga mengeluarkan Validus
430LS, Validus 230 SX, Validus 405LS, Validus 205LS
dan Validus 150 LS. Sementara itu, di kelompok
Mini PC perusahaan ini mengeluarkan produk Relion
Adroid Mini PC AD100 dan Relion Mini PC
AD300.
Kualitas produk-produk komputer
merek nasional itu tidak kalah dibandingkan
dengan produk serupa buatan luar
negeri. Sebagai contoh di
kelompok produk notebook,
produk Relion Adrena 3G
memiliki berbagai fitur yang
termutakhir
seperti
fasilitas
konektivitas nirkabel HSUPA 3.5G
(14.4M/3.6M). Dengan sambungan
nirkabel
terintegrasi
berkecepatan
tinggi,
notebook seri ini menawarkan
akses sederhana terhadap
informasi dan media online tanpa

memerlukan adanya hotspot. Kelebihan lainnya dari
notebook seri ini diantaranya mampu menghasilkan
kualitas suara yang sangat baik, desainnya yang
ramping dan bobotnya ringan hanya 1,6 kg, dilengkapi
dengan hidden touchpad dan finger print scanner.
Spesifikasi notebook Relion Adrena
3G diantaranya Intel Atom N270
CPU 1.6GHz, FSB533MHz,
Cache 512KB, Intel
945GSE

Chipset, 1
GB DDR2
533MHz
S O D I M M
M e m o r y,
120GB Serial ATA
5400RPM HDD,
DVDRW Suoer Multi, 10.2
WSVGA TFT, 1.3 Mega Pixel SXGA Webcam, Intel
GMA950 graphics core SSM Max. 224MB VGA, 4
in 1 memory card reader, integrated 56 Kbps V.92
Fax/Modem, integrated 10/100Mbps Ethernet, mini
express card wireless LAN 802.11 b/g, Bluetooth EDR
2.1, high definition audio 1.5W speakers.***
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Solusi Terpadu

Itron
Gairahkan Pasar Domestik
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Kebutuhan meteran listrik,
air, serta gas, diam-diam
memiliki potensi yang
sangat besar. Selama ini
penggarapan produk
semacam ini masih sangat
bergantung impor. Namun
kini, PT Mecoindo mulai
membidik pasar domestik
dengan membuka kerjasama
dengan berbagai mitra
strategis di Indonesia.

Teknologi

B

ertempat di kawasan industri Ejip Cikarang,
Bekasi, Menteri Perindustrian Fahmi Idris
yang diwakili Direktur Jenderal Industri
Logam Mesin Tekstil dan Aneka Departemen
Perindustrian Ansari Bukhari meresmikan logo baru
PT Mecoindo yaitu ”Itron”.
Peresmian dihadiri Gubernur Jawa Barat Achmad
Heryawan dan unsur pemerintah kabupaten Bekasi,
dan juga pelanggan utama yang menjadi mitra strategis
pasar yaitu PLN, PDAM, Aetra, Palyja, ATB, dan sektor
swasta lainnya. Kehadiran Murdaya Poo sebagai
pendiri grup Berca yang juga Presiden Komisaris PT
Mecoindo dan Presiden Itron International Marcel
Regnier menunjukkan kerjasama yang baik antara
investor luar negeri dan pengusaha nasional.
Itron adalah perusahaan Terbuka (Tbk) yang
terdaftar di bursa Nasdag (dengan sebutan ”ITRI”).
Perusahaan ini memiliki teknologi solusi mutakhir
dalam industri global energi listrik dan air. Perusahaan
ini beroperasi di dalam dan luar negeri Amerika Utara
yang terbagi lebih dari 8.000 perusahaan utility di
dunia.
Itron memberikan solusi terbaik bagi keperluan
pengukuran listrik, gas, dan air, pengumpulan data,
sistem komunikasi, termasuk AMR (Automated
Meter Reading) dan AMI (Advanced Metering
Infrastructure); management data meter dan
aplikasikasi perangkat lunak termasuk management
project yang komprehensif, instalasi dan konsultasi.
Murdaya Poo menjelaskan, PT Mecoindo
didirikan pada tahun 1984 sebagai perusahaan
penanaman modal asing (PMA) yang bergerak di
bidang meter listrik dengan status joint venture
antara Schlumberger dan grup Berca. Tahun 201,
Schlumberger melepaskan kepemilikannya ke Actaris
Grup.
Pada perkembangannya bulan April 2007, Actris
diakuisisi oleh Itron Inc yang berpusat di Spokane,

Washington State, Amerika Serikat, dimana Berca
tetap sebagai partner Indonesia. Perusahaan yang
dipimpin George Daenuwy sebagai Presiden Direktur
sejak 1997 ini telah berkembang menjadi pabrik Itron
terbesar di kawasan Asia Pasifik, dengan kapasitas
produksi 3 juta meter listrik dan 1,5 juta meter air.
Perusahaan ini mendapatkan kepercayaan untuk
dikelola 100 persen tenaga kerja Indonesia. Total
karyawan yang sebanyak 850 orang terlatih di industri
metering pada tahun 2008 ini telah memasarkan 2,5
juta meter listrik dan 1,5 juta meter air.
”Sebanyak 3 persen dipasarkan ke dalam negeri,
sedangkan 70 persennya diekspor ke kawasan Asia
Pasifik seperti Singapura, Malaysia, Hongkong,
Vietnam, Filipina, India dan Australia, kawasan
Afrika seperti Pantai Gadung, Senegal, Kamerun,
Maroko dan Afrika Selatan, dan Eropa seperti Inggris,
Perancis dan Portugal,” jelas Murdaya.
Tahun 2009, PT Mecoindo telah memulai proses

lokalisasi pembuatan kWh meter prabayar yang akan
menjadi kWh andalan PLN di masa depan. Dengan
mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam
program Tingkat Kandungan dalam Negeri (TKDN),
PT Mecoindo telah mendapatkan sertifikasi TKDN
untuk lima produk meter listrik dan air. Beberapa
produk lainnya sedang dalam proses sertifikasi.
Dirjen ILMTA Depperin Ansari Bukhari
mengatakan, ”Kalau TKDN sudah berada di level
40 persen, maka pengadaan barang oleh instansi
pemerintah harus sudah menggunakan produk
dalam negeri, seperti Itron ini. PLN ataupun PDAM
seharusnya bisa memanfaatkan produk ini untuk
menekan biaya impor, sehingga industri dalam negeri
bisa lebih bergairah.”
Soal listrik prabayar yang teknologi mirip pulsa
telepon selular, Ansari memandang penggunaan
listrik prabayar ini bisa dimanfaatkan oleh pelanggan
yang sungguh ingin menekan penggunaan listrik.
Selain itu, teknologi ini juga sangat cocok untuk
menghemat negeri listrik secara nasional, karena
pelanggan-pelanggan bisa mengontrol sendiri.
.Marcel Regnier menjelaskan, pihaknya
merupakan pemasok meteran listrik, gas dan air, serta
pemanas terbesar di dunia. Total revenue perusahaan
ini mencapai 1,9 miliar dollar AS. Total tenaga kerja
di seluruh dunia bisa mencapai 8.700 orang, dimana
1.000 orang ditempatkan di 32 pabrik, 13 pusat riset
dan pengembangan, serta 60 kantor penjualan dan
administrasi.
Penjualannya dilakukannya di lebih dari 130
negara.selama 25 tahun Itron sudah berinvestasi
di bidang proses teknologi dan pabrikan. Mecoindo
bukan hanya sebagai leader Itron di Indonesia, tetapi
juga sebagai perusahaan pengekspor yang memiliki
jumlah produk sangat signifikan ke banyak negara
di dunia. ***
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Presiden SBY Buka Pameran
Inacraft untuk yang Kelima Kalinya

U

ntuk kelima kalinya Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono secara resmi
penyelenggaraan pameran dagang
barang kerajinan terbesar di Indonesia
Inacraft 2009. Dengan demikian, secara berturutturut selama menjabat sebagai presiden RI
periode 2005-2009, Presiden SBY selalu tidak
pernah absen setiap tahunnya membuka
penyelenggaraan Inacraft.
Ketua Asosiasi Eksportir dan Produsen
Handicraft Indonesia (ASEPHI) Rudy Lengkong
selaku ketua panitia penyelenggara Inacraft 2009
mengatakan sepanjang sejarah penyelenggaraan
Inacraft yang telah diadakan sejak tahun 2009,
Presiden SBY menjadi presiden RI yang paling
sering meresmikan penyelenggaraan Inacraft.
“Menurut catatan kami, selama 11 kali
penyelenggaraan Inacraft dimana pertama kali
diselenggarakan pada tahun 1999, sudah enam
kali presiden Republik Indonesia meresmikannya.
Presiden RI pertama yang meresmikan Inacraft
adalah Presiden Megawati Soekarnoputri ketika
meresmikan penyelenggaraan Inacraft yang
pertama pada tahun 1999. Setelah itu, Inacraft
diresmikan oleh Menteri Perdagangan atau
Kepala BPEN, dan sejak tahun 2005 sampai tahun
2009 Inacraft selalu diresmikan oleh Presiden SBY,”
kata Rudy.
Menurut Rudy, bagi penyelenggara pameran
peresmian pembukaan pameran oleh orang
nomor satu di Republik Indonesia itu tentu
saja menjadi kebanggaan tersendiri. Selain itu,
kehadiran Presiden RI dalam acara pembukaan
pameran juga memiliki makna yang sangat besar
bagi para peserta maupun pengunjung. Sebab,
hal itu menunjukkan bahwa pimpinan tertinggi
negara memiliki perhatian yang besar terhadap
kemajuan industri kerajinan di tanah air.
Pada penyelenggaraan Inacraft pulalah
beberapa tahun lalu Presiden RI mencanangkan
upaya pengembangan industri kreatif yang
termasuk di dalamnya adalah industri kerajinan
(handicraft). Pencanangan pengembangan
industri kreatif itu menjadi tonggak sejarah baru
dalam perkembangan perekonomian nasional.
Sebab, pengembangan industri berbasis
kreatifitas diyakini dapat menjadi salah satu
sumber pertumbuhan ekonomi nasional.
Pada penyelenggaraan Inacraft ke-11 tahun
2009 ini Panitia Penyelenggara mengusung tema
utama “From Small Village to Global Market”
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dan sub tema “Inspiring People to Care About
the Environmentally Friendly Handicraft”. Tema
dan sub tema itu dipilih sejalan dengan upaya
pemerintah untuk memajukan industri kreatif.
Nuansa pameran Inacraft selalu mengambil tema
kerajinan dari daerah dimana untuk tahun 2009
ini mengambil nuansa tema daerah NTB dengan
menonjolkan kain tenunnya.
Seperti tahun-tahun sebelumnya, pameran
Inacraft 2009 diselenggarakan di Jakarta
Convention Center dengan menempati seluruh
area pameran yang ada seluas 24.000 m2. Pameran
berlangsung dari tanggal 22 sampai 26 April 2009
dan diikuti oleh tidak kurang dari 1.750 peserta.
Peserta pameran adalah para perajin yang berasal
dari seluruh pelosok Nusantara yang umumnya
tergabung dalam wadah ASEPHI. Sebagian
peserta lainnya adalah binaan dari berbagai pihak
yang berkepentingan dalam pengembangan
pengusaha kerajinan nasional seperti BUMN,

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah,
Departemen Koperasi dan UKM, Departemen
Perdagangan dan lain-lain.
Panitia penyelenggara juga terus berusaha
untuk menjadikan pameran Inacraft sebagai
pameran berskala internasional yang patut
diperhitungkan para peserta dan buyers dunia.
Karena itu, pada Inacraft 2009 ini selain makin
banyak buyers internasional yang datang, juga
sudah ada sejumlah peserta pameran dari negara
lain yang turut berpartisipasi, diantaranya dari
Malaysia, Singapura, Tunisia dan Jepang.
Seperti pada penyelenggaraan pameran
Inacraft sebelumnya, masyarakat sangat antusias
mengunjungi arena pameran, sehingga selama
lima hari penyelenggaraan pameran, Inacraft
tidak pernah sepi dari pengunjung. Lebih-lebih
pada dua hari terakhir penyelenggaraan pameran
yang merupakan liburan akhir pekan (Sabtu
dan Minggu) kepadatan pengunjung mencapai
puncaknya.
Pembukaan Inacraft 2009 juga disemarakkan
dengan
diluncurkannya
gerakan
100%
Cinta Produk Indonesia yang dimotori oleh
Departemen Perdagangan Republik Indonesia.
Seperti pada penyelenggaraan tahun 2008, pada
penyelenggaraan Inacraft 2009 juga diadakan
pemberian penghargaan kepada para perajin
berprestasi yang menghasilkan produk unggulan
melalui “Inacraft Award” pada tanggal 25 April
2009. ***
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Pemerintah Luncurkan

Logo dan Kampanye Cinta Indonesia

P

ada tanggal 22 April 2009 lalu pemerintah secara resmi meluncurkan
logo “100% Cinta Indonesia” dan
kampanye ‘Cinta Indonesia’ di selasela acara pembukaan pameran Inacraft 2009
di Jakarta Convention Center. Peluncuran logo
dan Kampanye ‘Cinta Indonesia’ yang dilakukan
sendiri oleh Presiden RI Susilo Bambang
Yudhoyono dimaksudkan untuk menggugah
rasa bangga terhadap produk nasional serta
untuk meningkatkan rasa percaya diri sebagai
bangsa Indonesia.
Usai meluncurkan logo dan kampanye Cinta
Indonesia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
mengatakan kampanye Cinta Indonesia itu
bukanlah langkah yang bersifat proteksionis.
Sebab, kampanye tersebut merupakan gerakan
yang bertujuan untuk meningkatkan apresiasi dan
kebanggaan menggunakan produk nasional.
Menurut
Presiden,
kampanye
Cinta
Indonesia merupakan gerakan moral di kalangan
bangsa Indonesia yang tidak ada kaitannya
dengan penerapan kebijakan tarif yang tinggi,
kuota atau perlakuan lainnya yang dapat
menghambat masuknya produk impor. Dengan
demikian, kampanye ini sama sekali tidak dapat
disamakan dengan kebijakan perdagangan yang
proteksionis.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Srimulyani Indrawati selaku Ketua Harian Tim
Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan
Investasi (PEPI) mengatakan kecintaan terhadap
Indonesia itu bisa diwujudkan dalam berbagai
ekspresi. Salah satunya melalui pengembangan
berbagai produk industri kreatif.
Melalui peluncuran logo dan kampanye Cinta
Indonesia pemerintah mengharapkan kecintaan
terhadap produk Indonesia di kalangan generasi

muda bangkit kembali khususnya melalui
keterkaitan antara para produsen dan konsumen
di dalam negeri. “Jadi, produk-produk itu tidak
hanya diproduksi oleh orang Indonesia saja
tapi juga harus bisa dinikmati oleh orang-orang
Indonesia,” tutur Menko Perekonomian yang juga
menjabat sebagai Menteri Keuangan itu.
Logo dan kampanye Cinta Indonesia
ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menko
Bidang Perekonomian selaku Ketua Harian Tim
Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan
Investasi Nomor: Kep-08/M.EKON/03/2009
tentang Logo dan Koordinasi Pelaksanaan
Kegiatan Aku Cinta Indonesia tanggal 16 Maret
2009.
SK Menko Perekonomian mengenai logo dan
kampanye Aku Cinta Indonesia itu diterbitkan
dalam rangka meningkatkan pemahaman dan
mendorong masyarakat dalam menghargai,
mencintai, dan menggunakan produk dan
jasa-jasa dalam negeri serta memperhatikan
Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2009 tentang
Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Dalam SK Menko Perekonomian itu
ditetapkan logo Aku Cinta Indonesia yang
bertuliskan teks “100% Cinta Indonesia. Logo
tersebut didesain deengan kreasi warna warni
yang merepresentasikan laut dan bumi Indonesia
sebagai negara kepulauan. Ragam warna
pada logo juga merefleksikan kekayaan dan
keragaman kreatifitas bangsa Indonesia yang
luar biasa. Warna merah putih pada logo
melambangkan bendera merah putih. Hurufhuruf yang seolah terpotong menunjukkan
bahwa kreatifitas bangsa Indonesia mampu
tampil melampaui batas. Logo tersebut
merupakan pengaminan sekaligus ekspresi tekad

bersama dan dukungan kepada sesama dalam
kesadaran kolektif membangun identitas sebagai
bangsa kreatif.
Logo Aku Cinta Indonesia itu digunakan
dalam berbagai kegiatan kampanye penggunaan
produk dan jasa dalam negeri, serta setiap
kemasan produk dalam negeri yang menjadi
bagian dari program kampanye Aku Cinta
Indonesia. Untuk tahap awal pihak Kantor Menko
Perekonomian mentargetkan pemasangan logo
Aku Cinta Indonesia pada sedikitnya 200 merek
produk/jasa dalam negeri.
Menko Perekonomian juga meminta kalangan
Menteri, Kepala Lembaga Pemerintahan Non
Departemen, Gubernur, dan Bupati/Walikota
untuk
mengkampanyekan
peningkatan
penggunaan produk dalam negeri melalui
penggunaan logo Aku Cinta Indonesia pada setiap
kesempatan pelaksanaan program pembinaan
kepada pelaku usaha.
Selanjutnya Menko Perekonomian juga
menunjuk Menteri Perdagangan sebagai
Koordinator Pelaksana Harian dalam penggunaan
logo Aku Cinta Indonesia. Sebagai Koordinator
Pelaksana Harian, Mendag dapat melakukan
koordinasi dengan Kelompok Kerja Promosi
Penggunaan Produksi Dalam Negeri dan
Promosi Terpadu Pariwisata, Perdagangan dan
Investasi Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan
Peningkatan Investasi.
Dalam melaksanakan tugasnya, Koordinator
Pelaksana Harian dapat membentuk Tim
Teknis untuk membantuk pelaksanaan tugas
Koordinator Pelaksana Harian. Keanggotaan Tim
Teknis itu ditetapkan oleh Menteri Perdagangan
sebagai Koordinator Pelaksana Harian. ***
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Pelaksanaan
Program P3DN

Jangan Hanya di Lingkungan Pemerintah
Eddy Kuntadi

K

risis keuangan global yang kini
telah menjelma menjadi krisis
ekonomi dunia yang cukup parah
telah membangkitkan kesadaran
kalangan pelaku usaha di tanah air mengenai
pentingnya memberdayakan pasar domestik
yang cukup besar. Selama ini, banyak diantara
kalangan pelaku usaha yang kurang begitu
memperhatikan potensi pasar domestik
dengan hanya menggarap pasar ekspor yang
dinilai lebih menggiurkan. Namun dengan
terjadinya krisis keuangan di berbagai negara
maju yang selama ini menjadi tujuan ekspor
utama bagi berbagai produk Indonesia, maka
permintaan terhadap produk-produk Indonesia
di mancanegara pun mengalami penurunan
drastis.
Kondisi itulah yang kini telah menyadarkan
kalangan dunia usaha untuk menggarap lebih
serius potensi pasar domestik yang selama ini
lebih banyak dibanjiri produk dari luar negeri.
Pemerintah sendiri sebetulnya sudah cukup
lama melakukan kampanye penggunaan
produksi dalam negeri sebagai upaya untuk
mengoptimalkan pemanfaatan pasar domestik
bagi produk lokal. Namun situasi pasar dunia
yang lebih menggiurkan seringkali membutakan
para pelaku usaha sendiri.
Pemerintah melalui Inpres Nomor 2
Tahun 2009 tentang Penggunaan Produk
Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah kembali menegaskan tentang
pentingnya pelaksanaan penggunaan produk
dalam negeri di pasar domestik khususnya
dalam pengadaan barang dan atau jasa

48

Karya Indonesia edisi khusus - 2009

Opini

pemerintah. Inpres tersebut merupakan
kebijakan pemerintah yang kesekian kalinya
dalam rangka mendorong penggunaan
produksi dalam negeri di pasar domestik,
khususnya untuk pengadaan barang/jasa
pemerintah.
Namun sebetulnya upaya untuk
meningkatkan penggunaan produk dalam
negeri itu seharusnya tidak hanya terbatas
dalam rangka pengadaan pemerintah saja.
Sebab, konsumsi berbagai jenis barang dan
jasa di dalam negeri dengan volume dan nilai
yang lebih besar sebetulnya justru dilakukan
oleh masyarakat umum, bukan konsumsi
dalam artian pengadaan pemerintah.
Inti pemikiran seperti itulah yang
dipahami dan diyakini Eddy Kuntadi, seorang
pengusaha nasional yang sejak November
2008 lalu dipercaya untuk memimpin Kamar
Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi DKI
Jakarta sebagai Ketua Umum. Menurut Eddy,
upaya mengkampanyekan penggunaan
produk dalam negeri seharusnya tidak hanya
terbatas di lingkungan instansi pemerintah,
tetapi seharusnya diperluas ke kalangan
masyarakat umum dan perusahaan swasta di
seluruh tanah air.
Eddy mengatakan walaupun Inpres Nomor
2 Tahun 2009 itu hanya mempertegas tentang
penggunaan produk dalam negeri dalam
rangka pengadaan barang dan atau jasa oleh
pemerintah, namun kebijakan pemerintah
itu harus dilihat dalam ruang lingkup yang
lebih luas, yaitu penggunaan produk dalam
negeri di pasar domestik secara keseluruhan,
tidak hanya di kalangan instansi pemerintah
saja. “Atau dengan kata lain kebijakan itu
harus diterjemahkan sebagai upaya untuk
meningkatkan penguasaan produk lokal
terhadap pasar domestik. Program ini harus
didukung sepenuhnya oleh kalangan dunia
usaha di dalam negeri karena program ini
ditujukan untuk membangkitkan kekuatan
lokal dalam rangka menjadikan produk dalam
negeri sebagai tuan di negerinya sendiri,” jelas
Eddy.
“Inpres tersebut memang bukan paksaan
khususnya bagi kalangan dunia usaha dan
masyarakat umum untuk menggunakan
produk dalam negeri, namun Inpres ini bisa
menyadarkan kita semua tentang nasionalisme
di bidang ekonomi. Nasionalisme semacam
ini harus diperkuat khususnya bagi anak-anak
muda bangsa ini yang akan menjadi generasi
penerus bangsa. Jadi, ke depan perlu juga
dicanangkan agar generasi muda bangsa
Indonesia dapat menjadi tuan rumah di
negerinya sendiri,”
Lebih jauh Eddy menegaskan bahwa pasar
domestik yang terdiri dari 240 juta penduduk

merupakan pasar yang sangat luar biasanya
besarnya bagi produk-produk buatan dalam
negeri. “Melalui implementasi program
P3DN itu kami harapkan pasar yang besar di
dalam negeri ini bisa menjadi captive market
bagi berbagai jenis produk yang dihasilkan
perusahaan-perusahaan nasional kita.”
Eddy mengatakan upaya atau program
untuk meningkatkan penguasaan pasar
domestik oleh produk dalam negeri itu memang
akan membutuhkan waktu mengingat hal
itu merupakan sebuah proses. Namun proses
tersebut memiliki peluang yang sangat besar
untuk dapat diwujudkan asalkan semua stake
holder di dalam negeri memiliki komitmen yang
tinggi terhadap program P3DN tersebut.
Beberapa permasalahan yang menjadi
kendala utama dalam pelaksanaan program
P3DN selama ini diantaranya adalah masalah
kualitas produk dalam negeri itu sendiri dan
kondisi masyarakat di tanah air yang belum bisa
menghargai produk buatan dalam negerinya.
“Sebagai contoh, kalangan konsumen di
dalam negeri khususnya mereka dari kalangan
menengah ke atas seringkali lebih menyukai
produk sepatu kulit buatan Italia. Padahal
sepatu kulit buatan Italia itu banyak yang
menggunakan bahan baku kulit dari Indonesia.
Mereka mengimpor raw material berupa kulit
mentah atau setengah jadi dari Indonesia
karena kulit sapi, kjambing atau domba dari
Indonesia terkenal memiliki kualitas yang
sangat baik di dunia. Setelah diolah menjadi
sepatu kulit diekspor kembali ke Indonesia
tentunya dengan harga yang sudah berlipatlipat,” kata Eddy.

Karena itu, menurut Eddy, salah satu
langkah yang harus ditempuh kalangan dunia
usaha di dalam negeri adalah meningkatkan
kemampuan produksi antara lain dengan
transfer knowhow kepada para pengusaha
nasional agar dapat memproduksi barang
yang dapat bersaing di pasar, baik dalam
harga maupun kualitas.
Selama ini, kata Eddy, banyak produk
buatan Indonesia yang diekspor oleh orang
lain (asing) karena umumnya pengusaha
Indonesia lemah dalam pengawasan mutu
(quality control). “Di sini kualitas sering
kali menjadi masalah. Kalau bicara model,
tidak ada yang tidak bisa diproduksi di
Indonesia. Namun untuk jadi produk akhir,
maka pengawasan kualitas ini harus lebih
dipertajam.”
“Peningkatan kualitas memang sudah
menjadi tuntutan masyarakat konsumen di
mana pun di dunia. Karena itu, tidak bisa
ditawar-tawar lagi bahwa peningkatan
kualitas merupakan salah satu hal yang
harus dilakukan para pengusaha Indonesia.
Selama ini kita sering kali kalah bersaing di
pasar karena kita memang lemah di desain,
inovasi dan quality control. Karena itu, bangsa
ini harus menciptakan orang-orang yang ahli
di bidang-bidang tersebut dan kita sebetulnya
memiliki potensi yang besar untuk itu,” tegas
Eddy.
Salah satu bukti bahwa pengawasan kualitas
merupakan salah satu faktor yang masih lemah
di Indonesia adalah berkembangnya bisnis
produk kerajinan Indonesia yang dilakukan Mr.
Warwick Purser dengan Out of Asia-nya. Mr.
Warwick mampu memoles berbagai produk
kerajinan Indonesia menjadi produk bernilai
tambah tinggi dengan sentuhan-sentuhan akhir
berupa peningkatan kualitas dan pengemasan.
Eddy mengatakan kendala lainnya yang
juga perlu segera diatasi adalah sikap mental
sebagian masyarakat Indonesia yang selama
ini masih berorientasi kepada produk luar
negeri. Sikap mental seperti itu harus dapat
dikikis habis, baik dengan meningkatkan daya
saing produk maupun dengan membangkitkan
nasionalisme masyarakat.
Yang juga tidak kalah pentingnya
dalam rangka meningkatkan penguasaan
pasar
domestik
oleh
produk
lokal
adalah memberantas berbagai kegiatan
penyelundupan, baik penyelundupan secara
fisik maupun penyelundupan administratif.
“Sebab, bagaimana pengusaha di dalam
negeri bisa bersaing kalau produk ilegal bisa
masuk dengan mudah ke pasar dalam negeri.
apalagi kalau produk-produk impor ilegal itu
dijual dengan harga yang jauh lebih murah
(dumping),” demikian Eddy Kuntadi. ***
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Erwin Sosrokusumo
Designer yang Terjun Menggeluti
Kerajinan Batik Tulis

M

enggeluti industri kerajinan batik bukanlah monopoli para
perajin batik yang secara turun temurun dari nenek moyangnya,
namun masyarakat pecinta batik yang bukan berasal dari
keluarga perajin batik pun dapat menggeluti industri kerajinan
ini dan mampu meraih sukses.
Erwin Sosrokusumo (53 tahun) adalah contoh dari pengusaha dan perajin
batik yang tidak memiliki latar belakang keluarga perajin batik, namun kini
sukses menerjuni industri kerajinan batik. Bahkan, Erwin yang mengaku baru
mengenal batik pada tahun 1980-an itu sebelumnya sama sekali tidak menaruh
minat kepada batik. Latar belakang profesinya sebagai fashion designer-lah
yang secara perlahan membawa dan mengenalkannya dunia perbatikan di
tanah air.
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Erwin sendiri mengenal dunia tekstil sudah
cukup lama. Bahkan, Erwin sempat menuntut ilmu
hingga ke negeri Belanda untuk memperdalam teknik
pewarnaan, desain motif dan desain tekstil. Sekolah
yang Erwin masuki juga tidak tanggung-tanggung,
yaitu sekolah yang khusus mengajarkan soal tekstil
dan pewarnaan, sekolah tersebut tidak lain adalah
Kuns Academie Emschedee.
Usai menuntaskan sekolah di Kuns Academie
Enschedee pada tahun 1980, Erwin kembali ke kota
kelahirannya Surabaya dan menggeluti profesi sebagai
model. Setelah sekian tahun malang melintang di
dunia model, Erwin kemudian beralih profesi menjadi
seorang desainer mode. Justru pengalaman di dunia
mode dan desain itulah yang telah membimbing
Erwin untuk mengenal lebih jauh tentang batik
Indonesia, khususnya batik Jawatimuran. Namun
demikian, baru pada tahun 2004 Erwin betul-betul
mencemplungkan diri sepenuhnya ke dunia industri
kerajinan batik dengan mendirikan ‘Sosrokusumo
Batik’.
Sebetulnya selain menerjuni industri kerajinan
batik, Erwin juga menggarap industri kain tenun dan
bordir. Namun saat ini Erwin lebih banyak menggeluti
industri kerajinan batik dan bordir. Sebab, menurut
Erwin, harga kain tenun saat ini relatif mahal,
sementara pembuatannya cukup memakan waktu
lama sedangkan proses pembatikannya relatif sulit.
Erwin mengaku bahwa dirinya sampai saat ini
tetap konsisten untuk hanya menggeluti industri
kerajinan batik tulis. “Saya hanya menggeluti

industri kerajinan batik
tulis dan tidak akan pernah
membuat batik cap atau
printing. Itu akan tetap
saya pegang teguh karena
saya menganggap industri
kerajinan batik tulis ini
merupakan
warisan
budaya atau heritage dari
nenek moyang dan leluhur
kita. Walaupun mungkin
secara ekonomi, batik
cap atau batik printing
menjanjikan keuntungan
yang jauh lebih besar,”
tutur Erwin.
Erwin mengatakan
batik tulis hasil karyanya
memiliki ciri khas yang
cukup unik sehingga
mudah sekali dibedakan
dengan produk batik karya
perajin lainnya. Salah satu
ciri khas batik karya Erwin
adalah motifnya yang
didominasi oleh motif
pesisiran yang dipadukan
dengan pewarnaan yang
khas
Sosrokusumoan.
Erwin menggunakan bahan
pewarna campuran antara pewarna alam dan
pewarna kimiawi, walaupun pewarna alam tampak
lebih dominan. Warna yang digunakan Erwin lebih
didominasi oleh kombinasi antara warna gelap dan
terang.
Dengan dibantu 50 orang tenaga kerja, Erwin
kini mampu memproduksi kain batik tulis rata-rata
sebanyak 200 potong setiap bulannya. Sedangkan
produksi kain bordirnya jauh lebih banyak ketimbang
kain batik yang memang membutuhkan waktu
pembuatan yang relatif lebih lama.
Produk kain batik tulis dan kain bordir buatan
Erwin umumnya diekspor ke berbagai negara,
terutama ke Belanda, China, Makao, Singapura dan
Malaysia. Sebagian dari produk kain batik dan bordir
itu juga dipasarkan di dalam negeri khususnya di
Jakarta, Bali dan Surabaya sendiri. Erwin menjual
kain batiknya dengan harga yang bervariasi mulai
dari Rp 400.000 per potong sampai Rp 4 juta per
potong.
“Selain sebagai produk konsumsi, kain batik
itu juga merupakan karya seni. Sebagi karya seni
maka dia selalu dinamis, yaitu selalu berubah dan
berkembang dari waktu ke waktu. Karena itu,
dalam proses penciptaannya, karya seni batik ini
membutuhkan kreativitas yang tinggi agar produk
karya seninya dapat selalu diterima oleh para
pecintanya,” tutur Erwin.
Walaupun bukan berasal dari kalangan keluarga
perajin atau pengusaha batik, Erwin mengaku

bersyukur dirinya menerjuni industri kerajinan batik
setelah cukup lama malang melintang di dunia mode
dan desain. Menurut Erwin, seorang desainer yang
terjun ke industri kerajinan batik akan menghasilkan
batik karya seni batik yang lebih baik ketimbang
para perajin batik yang sejak lahir belajar secara
otodidak. “Sebab, karya kain batik yang dihasilkan
oleh seorang desainer akan memiliki jiwa yang lebih
kuat ketimbang batik yang dihasilkan oleh perajin
yang bukan desainer,” kata Erwin.
Erwin menegaskan karya-karya seni batik yang
baik dan berkualitas biasanya memperlihatkan atau
menggambarkan ekspresi jiwa dari pembuatnya.
Ekspresi jiwa dari para perajin atau pembuat
batik itu biasanya sangat tampak tergambar pada
karya kain batik. Sebagai contoh, Batik Madura
umumnya memperlihatkan kombinasi warna dan
motif yang sangat jelas memperlihatkan watak para
pembuatnya yang keras. Demikian juga sebaliknya
dengan kain batik dari daerah Jawa Tengah dan
Yogyakarta yang umumnya menampilkan kombinasi
warna dan motif yang tenang, teduh dan adem.
“Semua itu memperlihatkan ekspresi jiwa dari para
pembuatnya,” tegas Erwin.
Erwin juga menilai karya seni batik, seperti karya
seni lainnya, tidak mengenal batasan. Setiap pelaku
seni batik mempunyai pakem sendiri dan mereka
mengembangkan ekspresi jiwanya atau ekspresi
seninya sendiri.
Walaupun kini kain batik sudah cukup marak
digemari masyarakat di tanah air sehingga industri
kain batik kembali marak dan tumbuh bagaikan
jamur di musim hujan, namun Erwin mengaku
masih prihatin dengan kondisi industri kerajinan
batik di sejumlah daerah. Di wilayah Jawa Timur saja,
menurut Erwin, kini banyak sentra industri kerajinan
batik rakyat yang sudah tutup. Bahkan seni kerajinan
batik di sejumlah daerah seperti di beberapa desa di
Madura, Nganjuk, Belitar, Ponorogo, Ngawi dan
Magetan kini sudah punah.
Punahnya seni kerajinan batik di daerah-daerah
tersebut tidak lain karena selama ini produk kain
batik yang mereka hasilkan tidak mendapatkan
penghargaan secara ekonomis yang layak dan
memadai. Karena itu, banyak para perajin batik di
daerah-daerah itu yang telah meninggalkan usaha
kerajinan batiknya dan beralih menggeluti kegiatan
usaha lainnya yang lebih menguntungkan secara
ekonomis.
Karena itu dalam beberapa tahun terakhir ini,
Erwin bekerjasama dengan Disperindag Provinsi
Jawa Timur berupaya mengembangkan kembali seni
kerajinan batik di daerah-daerah tersebut. Melalui
kerjasama itu para perajin yang dulu menggeluti
industri kerajinan batik coba dibangkitkan kembali
minat dan semangatnya melalui pembinaan,
baik dalam hal teknik produksi, manajemen dan
pemasaran. Semoga upaya tersebut dapat kembali
membangkitkan seni kerajinan batik di daerahdaerah tersebut. ***
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udah bukan rahasia lagi apabila sebagian
besar mesin yang dipergunakan di pabrikpabrik di dalam negeri saat ini merupakan
produk mesin impor buatan negara lain.
Mesin-mesin tersebut diimpor karena di dalam
negeri sendiri belum banyak industri yang mampu
menghasilkan mesin-mesin proses maupun mesin
perkakas yang handal dan berkualitas. Untuk
importasi berbagai mesin produksi itu, setiap
tahunnnya Indonesia terpaksa harus mengeluarkan
devisa yang sangat besar.
Menurut catatan Asosiasi Industri Mesin Perkakas
Indonesia (ASIMPI), pada tahun 2007 saja Indonesia
mengimpor berbagai jenis mesin dengan nilai tidak
kurang dari Rp 24 triliun. Walaupun ekspor produk
permesinan Indonesia sudah ada namun nilainya
masih belum sebanding dengan nilai impornya. Pada
tahun 2007 nilai ekspor produk permesinan Indonesia
baru mencapai sekitar Rp 6 triliun.
Situasi seperti itu justru dinilai Dasep Ahmadi,
CEO dan owner PT Sarimas Ahmadi Pratama
(perusahaan yang bergerak di industri permesinan)
yang juga menjadi Ketua ASIMPI, sebagai peluang
pasar yang sangat besar bagi industri permesinan di
dalam negeri. Bagi Dasep tingginya ketergantungan
pasar domestik terhadap produk permesinan dari
luar negeri merupakan prospek yang baik dan sangat
menjanjikan bagi pengembangan industri permesinan
di tanah air.
Pasar permesinan di dalam negeri yang sangat
besar dan selama ini lebih banyak dimanfaatkan
oleh para produsen permesinan dari luar negeri
sebetulnya merupakan pasar yang captive bagi
pengembangan industri permesinan nasional.
Dengan hanya mengandalkan substitusi impor saja
volume pasar domestik sudah cukup untuk menopang
pengembangan industri permesinan nasional.
Keyakinan itulah yang membawa Dasep
untuk terus berupaya mengembangkan industri
permesinan di tanah air melalui PT Sarimas Ahmadi
Pratamanya. Kini perusahaan tersebut sudah mampu
memproduksi berbagai mesin proses atau mesin
produksi, mesin khusus (special machine) maupun
mesin perkakas atau mesin induk (mesin untuk
memproduksi mesin).
Sudah sekitar tujuh tahun lamanya PT Sarimas
Ahmadi Pratama yang dipimpin Dasep telah
memproduksi berbagai jenis mesin tersebut dan sejak
tahun 2008 perusahaan juga mulai mengembangkan
mesin CNC (Computer Numerical Control), mesin
yang dikontrol melalui sistem komputer.
Seluruh jenis mesin hasil rancang bangun
(design & engineering) putera puteri Indonesia di
PT Sarimas Ahmadi Pratama itu dipasarkan dengan
menggunakan merek sendiri, merek Indonesia, yaitu
‘Ahmadi Mesin’. Kecintaan dan kebanggaan Dasep
terhadap tanah airnya Indonesia dan ambisinya
untuk membangun industri permesinan yang kuat
dan handal di dalam negeri telah memberanikannya
untuk memperkenalkan berbagai mesin hasil rancang
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bangunnya dengan merek sendiri ‘Ahmadi Mesin’.
Walaupun merek mesin nasional selama ini belum
dikenal, namun semangat nasionalismenya yang
tinggi ditunjang dengan kemampuan teknologi di
bidang permesinan yang handal telah memberinya
keyakinan dan kepercayaan diri yang kuat untuk
memperkenalkan merek sendiri.
Dengan menggunakan standar Japan Industrial
Standard (JIS), kualitas produk permesinan PT
Sarimas Ahmadi Pratama tidak kalah dibandingkan
dengan produk sejenis dari negara lain. Bahkan,
PT Sarimas Ahmadi Pratama kini telah menjadi
perusahaan industri mesin terpadu yang bergerak
dalam bidang desain dan perekayasaan (product
design, CAD-3D, Autocad 2D/3D, electric design dan
programming), manufaktur (machining, fabrication,
assembling, installation), instalasi dan jasa.
Beberapa industri di dalam negeri yang kini telah
menggunakan mesin produksi PT Sarimas Ahmadi
Pratama diantaranya PT Astra Daihatsu Motor
(produsen mobil Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia),
PT Faber Castell Indonesia, PT Procter and Gamble
Indonesia, PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia,
PT Yamaha Motor Manufacturing Indonesia, PT
Yamaha Part Manufacturing Indonesia, PT Honda
Prospect Motor, PT Kyowa Indonesia, PT Akasi Wahana
Indonesia, PT Astra Otoparts dan lain-lain. Sementara
itu, perusahaan di luar negeri yang juga sudah

menggunakan mesin buatan
PT Sarimas Ahmadi Pratama
diantaranya perusahaan otomotif
Malaysia, yaitu Perodua Engine
Manufacturing Sdn Bhd.
Dasep
mencontohkan,
kebutuhan mesin CNC untuk
keperluan pendidikan di sekolahsekolah kejuruan saja di tanah
air setiap tahunnya mencapai
sekitar 800 unit. Volume
permintaan sebesar itu sudah
cukup besar dan captive apabila
bisa dimanfaatkan seluruhnya
oleh
industri
permesinan
di dalam negeri. Dalam hal
ini proyek-proyek pengadaan pemerintah untuk
pembelian mesin CNC yang akan dipergunakan di
sekolah-sekolah kejuruan seharusnya betul-betul
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, yaitu mengutamakan
penggunaan produksi dalam negeri.
Menurut Dasep, penggunaan mesin-mesin
produksi dalam negeri memiliki beberapa keuntungan
yang tidak bisa diperoleh dari mesin-mesin impor.
Pertama, harga mesin produksi dalam negeri
umumnya lebih bersaing dengan kualitasnya yang
tidak kalah dibandingkan dengan mesin impor. Kedua,

jaminan layanan purna jual mesin-mesin buatan
dalam negeri lebih terjamin dibandingkan dengan
mesin-mesin impor. Bagi produk permesinan, faktor
layanan purna jual sangatlah penting karena mesin
merupakan barang modal yang akan dipakai secara
terus menerus dalam jangka waktu lama. Karena itu,
layanan purna jual yang cepat, murah dan handal
menjadi faktor kunci dalam pertimbangan pembelian
mesin.
Dasep mengharapkan pemerintah bersama
semua pemangku kepentingan industri di dalam
negeri menerapkan sistem pengawasan melekat agar
kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah
yang sudah baik itu betul-betul dijalankan dengan
benar dan konsisten serta betul-betul melibatkan
para pelaku industri di dalam negeri dalam
pemenuhannya.
“Kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah
yang kini kembali dipertegas dengan terbitnya
Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2009
tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berikut peraturan
perundang-undangan pelaksana lainnya harus
dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen. Sebab,
penerapan kebijakan tersebut secara konsisten dan
konsekuen akan mendukung pertumbuhan industri
nasional, menyerap tenaga kerja dan meningkatkan
nilai tambah di dalam negeri,” tutur lulusan Teknik
Mesin ITB tahun 1990 ini.
Pria kelahiran Sukabumi, Jawa Barat ini sewaktu
masih menjadi mahasiswa pada tahun 1987 sempat
meraih juara nasional dalam pembuatan robot.
Usai menamatkan studinya di ITB tahun 1990
langsung bekerja di perusahaan BUMN, PT Pindad
di Bandung (1990-1992), kemudian bekerja di PT
Astra International (1992-1994) dan sempat belajar
dalam bidang permesinan di Jerman atas beasiswa
dari Astra (1993-1994). Pada tahun 1994 bergabung
dengan PT Astra Daihatsu Motor dengan bidang
yang masih sama, yaitu menangani mesin. Pada
tahun 1998, Dasep mengundurkan diri dari PT Astra
Daihatsu Motor untuk mendirikan perusahaan sendiri
CV Sarimas yang kini berubah menjadi PT Sarimas
Ahmadi Pratama. ***
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